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Ujabb bekerített szovjeterők ál lnak megsemmisülés előtt — Megközelíti a százezret a 
siebasztopoli foglyok száma — El-Alameinnél még nincs döntés — Halifax Washing-

tonból Londonba repült 

A Szuez-csatorna felrobbantását Javasolja egy angol lap 
A várvavár nyári offenziva meg- helyezkedik Törökország, ha közvet-

indult. Addig jósolgatták a katonai 
szakértők, hogy ugy fog jönni, hogy 
csak akkor vesszük észre, ha már ja-
vában folyik, most ez be is követke-
zett Egyre kétségtelenebb, hogy azok 
az offenzív német hadmozdulatok, 
amelyek a keleti fronton folynak, 
messze túlhaladják a helyi csatározá-
sok mérsékelt jelentőségét. Azok az 
átkaroló hadmozdulatok, amelyekről 
először a julius 4-én kiadott némel 
hivatalos jelentés emlékezett meg, 
nernesupán területnyereségre törnek. 
Heydebreck berlini katonai körökből 
ugy értesül, hogy a német erők a Dón 
folyót még szombaton átléphették kei 
helyen is és felieszik, hogy elérték 
Voronyezs vidékét és magát a helysé-
get is. Ebben a helyzetben igen gyor-
san lehet számítani további végső ki 
fejlődésre. 

A Don felső folyásának" és a voro-
nyezsi térségnek" elérésével, va'annn? 
n Moszkvából Voronyezsen át Rosz-
lovba vezető vasútvonal elvágásával 
a németeknek és a velük együtt har 
coló szövetséges csapatoknak tulajdon-
képpen az a céljuk, hogv megteremtsék 
ezáltal a kaukázusi hadmüveletek eiő 
feltételeit. A most kialakuló, sőt már 

báromszáz kilométeres fronton jayá 
han tomboló offenziva végeredmény-
ben arra törekszik, hogy a Kurszk— 
Bjelgorod—Volesanksz és Knpjanszk 
tói keletre húzódó arcvonalat kelet! 
irányban még messzebb tolja és ezál-
tal biztosítsa a későbbi hadmüveletek 
balszárnyát minden esetleges megle-
petéssel, vagy ellenakcióval szemben. 
Máris ez a kiterjedt alapon álló 
szárnvbiztositás áll a hadmozdulatok 
előterében. 

A harcokban a páncélosok és a gé-
pesített gyalogság játsszák a vezető 
szerepet, de az állandó heves légi har-
cok arra vallanak, hogy a légierők, 
amelyek erejét a front e részén leg-
alább négyezer német gépre teszik, 
szintén derekasan kiveszik a. maguk 
részét a hadivállalkozásból, minden 
Valószínűség szerint azon az újszerű 
módon, amelyről egv korábbi össze-
foglalásunkban már megemlékeztünk, 
r ,°íi?n,ziVB sulva 'pitlananvilag 
Kurszktól keletre esik a z 0 n a vidéken 
ahol a magyar csapatok a honvédve-
zérkar vasárnapi jelentése szerint oly 
sikeresen állták meg helvüket Ez a 
szakasz a Charkovtól északkeletre ki-
alakult frnntrésszcl harapófogószC: 
rnen fogja körül a szovjet serereket 
amelyek ugvan időnkint ellentáma-
dásba mennek át. ezeknek' az elle ntá-
madásoknak azonban mint Heyde-
breck is hangsúlyozza jelentésében -
nincs különösebb jelentősége és azok 
e-lesen eredményteleneknek lekinthe-

A Balkán 

tők 

Minél 

Vérül1"113 a n u a l inkább előtérbe 

""•"=• inkább közeledik a bábom a 
m/aukazus relé 

az a kérdés; miiven állásuont/ra 

len szomszédságába kerül a katonai 
eseményeknek, ugy lehet, magának a 
döntésnek? Nincs még egy országa 
Európának, amellyel kapcsolatban 
annyi szó esnék, annyi találgatás kel-
ne szárnyra, de viszont amely annyira 
hallgatásba tudna butkolózni, mint a 
török diplomácia. Hetek, hónapok óta 
folynak katonai és egyéb biztosító elő-
készületek az ország védelmére, csak 
éppen nem tudni, hogy kik ellen, meri 
ugyancsak hetek és hónapok óta nem 
hangzik el felelős tényezők ajkáról 
egyetlen oiyan nyilatkozat, még csak 
egy elejtett szó sem, amiből a Kemal-
teremtetle uj keleti hatatom jövendő 
magatartására következtetni lehetne. 
Izmet Tnönü valóban Kemal tradí-
cióit követi, amikor országának jöven-
dőjét ugy akarja biztosítani, hogy 
amíg és amennyire csak lehet, távol 
tartja azt a nagyhatalmak háborújá-
tól. Semmiféle irányban nem hangzjk 
el egyetlen ellenséges szó, kerülnek 
minden kibiyást, de közben felkészül-
nek minden eshetőségre. A semleges-) 
ségnek a végsőkig való megőrzésére 
irányuló megfeszített törekvés ellené-
re is, pedig egyre nyilvánvalóbbá 
válik, hogy a közeljövőben sok jelen-
tőségteljes dolog játszódhat majd le 
Európának ebben a legdélkeletjbh és 
már Kisázsiával összeolvadó szögle-
tében. A veszélyt és az eshetőségeket 
természetesen a török kormány is lát-
ja, nyilván mérlegeli is azokat és meg-
teszi a szükséges intézkedéseket, 
azonban mindig ugy, hogy azoknak 
seminő irányban nem lehet kihívás-
jellege. Legújabban a Fekete-tengeren 
közlekedő, ötszáz tonnánál kisebb tö-
rök hajókat parancsolta vissza az 
idegen kikötőkből hazai kikötőkbe. 

Törökország minden lehető aikn 
lommal igyekszik kidomborítani, hogv 
neki egyik küzdő féllel sincsenek" dif-
ferenciái; Angliához szövetség, Né-
metországhoz pedig barátság köti. 
Szovjet Oroszországgal kapcsolatban 
azonban ezek a nvilatkozntok csak 
kapcsolatok korrektségének megálla-
pítására szorítkoznak, \ brüsszeli Nfo-
veau Journal egyik cikke az NST je-j 
lent.ése szerint arról ir. hogv az angol 
és amerikai állampolgároknak Török-
országból való hazahívása arra enged 
következtetni, hogy s mérleg még;-: 
csak a tengelyhatalmak javára billen. 
Szaradzsoglu külügyminiszter egyéb-
ként Islanbulba érkéz üt és rövid sza-
badságát egy boszporusmenti fürdőhe-
lyen szándékozik tölteni. Hgvanekkor 
Savdam miniszterelnök, a pénzügymi-
niszter, a rendőrség főnöke, a közélel-
mezési államtitkár és sok más elő-
kelő állású főhivatalnok i s a régi fő-
városban, vagv a környékén tartózko-
dik és ugyancsak rövidesen tstanbui-
ba várják magát Inönü áliamföt is. A 
sok szabadság és nyaralás időbeli és 
helyszerinti összeesése mögött mégis, 
mintha valami volna készülőben s 

tartozik egyébként az a hir is, hogy 
Bozsilov bolgár pénzügyminiszter Ber-
linbe érkezett és bogy Kelelboszniá-
ban az olaszok befejezték pacifikáló 
munkájukat és ezt az egész területet 
megtisztították a szerb felkelőktől. Az 
NST erről szóló jelentése hangsú-
lyozna, hogy Keletbosznia a balkáni 
gerillaháború kiinduló pontja és fő-
fészke volt és egyhónapi munkát vett 
igénybe a felkelés leküzdése. 

El-Alameinnál -pokoli hőségben, 

három nap óta. tombol a har?, mind-

két részről egyre több ember és ha-

dianyag bevetésével. A végső dön-

tésért folyó ide-oda hullámzó har-

cokban Auehinleck állandóan erő-

sítéseket von össze azon a keskeny 

tengerparti sávon, amely az el-

alameini állásokat a Nílus vidéké 

vei összeköti. Berlini kommentárok 

szerint a harc rendkívül hevesség 

gel folyik annál is inkább, mert az 

angolok ezt az utolsó védelmi vona-

lat, amely a.Nilus deltája előtt még 

rendelkezésükre áll, rendkivfil meg-

erősitett, mélyen tagozott védelmi 

vonallá épitették ki. Az angol pa-

rancsnokság — ugyancsak berlini 

vélemény szerint — minden rendel 

kezesre 'álló hadianyagot erre : 

frontra vont össze, hogy a végső-

kig védelmézze a Nílus torkolatá-

hoz vezető utat. Eddig több, mint 

hatvanezer foglyot ejtettek a har-

Sokban a németek. Rómában a, az 

vélemény hogy Északafrikában még 

Heves harcokkal kell számolni-

Az NST egyébként jelenti. Hogy 

a tengely légihaderő erős kötelékei 

támadást intéztek a Szuez-csatorna 

ellen. H i r szerint a támadás követ-

keztében megszakadt a kgiróport-

saidi vasútvonal. A csatornán á+ 

vezető vasúti forgalmat Kantaránál 

be kellett szüntetni. 

Egy másik NST-jelentés szerint 

az egész egyiptomi nehéziparban 

sztrájk tört, ki. Abdiíl Hakk egyip-

tomi munkaügyi miniszter felszólí-

totta a munkásokat, hogy két napon 

belül, vagyis keddig ismét vegyék 

fel munkájukat. Ellenkező esel ben 

a kormány kényszeríteni fogja őket 

munkahelyükre való visszatérésre, 
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a munkamegtagadásf pedig snlyo-i 
san megbüntetik. Felszólításához a 
miniszter hozzáfűzte, hogy a kor-
mány bizottságot nevezett ki a vi-
tás kérdések tisztázására és a mun-
kások kötelessége, hogy ezekben a 
súlyos* órákban mindent elkövesse-
nek a haza érdekében. 

A Német TI Amszterdamból azt 
jelenti, hogy a batáviai rádió va 
sárnap délután bejelentette, hogy 
Stone altábornagy, az egyiptomi 
brit csapatok főparancsnoka és Sir 
Miles Lampson kairói brit nagykö-
vet visszautasította Nahasz pasa 
egyiptomi miniszterelnök arrairá-
nyuló megkeresését, hogy Kairót 
nyilt városnak nyilvánítsák. 

Nagy érdeklődésre tarthat számot 
az NST-nek az a jelentése, amely sze-
rint a News Statesman and Nation ci-
mü bololdali angol folyóirat azt kő-

jveteli, hogy idejeben ürítsék ki Egyip-
_ . Jtomot és rombolják szét a Szuez-csa-
t a v i D t O m , tornát. A lap helytelen hadászati el-

gondolásnak tartja, hogy a szíriai és 
palesztinai brit csapatokat a Nilűs 
völgyének védelmére vessék harcba. 
Fel kell adni a lépésről lépésre való 
hátrálás stratégiáját. Ha Szíriából és 
Palesztinából kivonják a csapatokat, 
ezzel egyenesen kihívják a tengeiycsa-
patok támadását e területek ellen. Ez 
ellen az elgondolás ellen szól, a lap 
véleménye szerint az a szempont is, 
hogy az iraki és iráni olajvidéket, 
mindenekelőtt pedig a Perzsa-öblöt 
tartani kell. A Perzsa-öböl közlekedési 
utvonalai sokkal fontosabbak, mint 
például a burmai ut. 

A Szentszék 
A Bud. Tud. szerint a Basler Nach-

richten római tudósítója jelenti, hogy 
az egyiptomi és oroszországi harctéri 
események felkeltették a pápa és Va-
tikánváros figyelmét is. Különösen 
vonatkozik ez a napokban közzétett 
német-olasz nyilatkozatra, amelyben a 
két hatalom ünnepélyesen leszögezi 
álláspontját Egyiptom függetlensége 
és szuverenitása tekintetében. 

Ez a nyilatkozat a Szentszéknél 
rendkívül jó benyomást keltett. A 
Szentszéknek usvan nincsenek E-gvip-
tommal diplomáciai kapcsolatai, azon-
ban Kairóban évek óta pánai delegá-
tus székel. A Vatikán és Egviptom köl-
csönös viszonva a lehető legjobb és a 
Szentszék ngvanugv szivén viseli 
Egyiptom boldogulását, mint a többi 
országét. 

A svájiti lap rámutat arra. Hogy 

a zelmult napok nagy eseményei a 

Vatikánváros diplomáciai köreiben 

élénk tevékenységet váltottak ki. 

A tudósító ezzel kapcsolatban rámu-

tat arra, hogy Maglione bíboros ál-

lamtitkár legközelebb hosszabb kül-

földi útra indul. A tudósító azonban 

hangsúlyozza, hogy ez az utazás 

semmiképpen sem jelenti azt. mint-

ha a Szentszék ujabb békeakción 

fáradoznék. 

Német hadijelentés 
Berlin, julius 5. A véderő főparancs-

noksága közli: 
— Á keleti arcvonal déli szakaszán 

tervszerűen folynak a hadműveletek. 
A Dontól nyugatra bekerített erős el-
lenséges harci csoportok megsemmi-

A balkáni-prohlétnakomnlexumhoz sülésük elöl' állnak.,A Szo.yiét páncé-

losoktól támogatott, isméiéit teher-
mentesítő táruadasai összepmlottak. A 
légi erő nagy erőkkel tamogatta * 
hadmüveleteket és súlyos támad ások a) 
intézett az utvonalakon és vasutvona-
lakon folyó ellenséges utánpótlási köz-
lekedés ellen. , 
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— Őreitől északra nagyobb ellensé-
ges erők igen sok páncélos- . és re-
DÜlökötelék támogaiásával támadásra 
indnltak. Az ellenséget — részben el-
lentámadással — nagy vérvesztesége-
ket okozva, visszavertük. Igen sok el-
lenséges páncélost megsemmisilettünk. 
A harcok még folyamatban vannak, 
llzsev környékén folytattuk támadá-
sunkat 

— A keleti arcvonalon a vasárnapi 

Berlin, julius 6. K r a u s e , a véd-
erő főparancsnokságához beosztott al 
ezredesnek a Német TI katonai mun-
katársának heti jelentése a katonai 
helyzetről a következőkép hangzik: 

— Mind a májusban és júniusban 
győzelmesen megvívott keleti csaták, 
mind pedig Rommel líbiai és egyipto-
mi győzelmi menete nem egyetlen, 
részletekig átgondolt és zavartalan el-
gondolásból fejlődött ki. Kitervelésiik 
és véghezvitelük inkább már kezdet 
óta a támadó vagy legalább is erősen 
tevékenykedő ellenség nyomása alatt 
áll. 

Az utolsó napok német hadijelen-
tései időközben megvilágították a 
helyzetet. Bizonyos szünet után, amely 
a haderők átcsoportosításához és 
ujabb felvonulásához volt szükséges, 
megindult a német támadás a diaikor 
—korszki szakaszon 300 kilométeres 
szélességben. A Donecet átlépjék szé-
les arcr onaion és elérték a Dont. Cliar-
kovtól és Kurszktól keletre a támadó 
harcok még nem fejeződtek be, sike 
reík azonban már most rendkívül na-
gyok. Még e hét folyamán a keleti 
arcvonal valamennyi szakaszán, igy a 
Ciharkov és Kurszk közötti szakaszon 
is, Ruzsevnél és Volhov mentén dia-
dalmasan haladnak előre a német fegy-
verek. 

Az arcvonal legdélibb pontján 
minden idők hadtörténelmé-
nek legragyogóbb diadalát 

vivták ki. 

Swbnszlopol elestével megszűnt a 
jobbszárny állandó lappangó feny ge-
t tó i és a bolsevisták a Fenete-tenge 
reh legfontosabb hadikikötőiket és tá 
maszpontjaikat vesztik el. Végül pedig 
megnyitnak a tengely hajói számára a 
krimi vjzek'.n l»tő hajózási utvonalak. 

A* északi fok, a Spitzbergák. a 
flturinanszk kózőtti tengerrész fontos 
útvonallá vá l t Ezen a tengírrészen 
vezet az egyetlen tengeri nl a demok-
ráciák fegyverszálli'ó kikötőiből az 
anyaghiányban szenvedő Srovjet felé. 
A német tengeri és légi erők azonban 
itt a magas északon is résen állnak. 
Az ellenséges hajókaravánnak Mur-
manszk felé még hosszú utat kell meg 
tennie és a német repülök és a német 
buvárnaszádok tengerészei szívósak 
és mindenre elszántak. 

Afrikában Rommel vezértábornagy 
tovább folytatja győzelmi menetéi. 
Tobruk elfoglalása után 11 nap alatt 
állandó üldöző harcokban 540 kilomé-
tert tettek meg és elérték az el-aia-
meini állásokat A britek itt fejtenek 
ki most elsősorban ismét makacs el-
lenállást. Azonban minden ellenállás 
ellenére sikerült a német csapatoknak 
betörniük ebbe az Alexandria előtti 
utolsó védelmi állásba is Jelenleg még 
kemény harcok folynak. A harcok 
eredményei még nem állapithatók meg. 
'(MTI) 

M e n f s e i n m i s ü ' é s v é r a körü l-

z á r t szov é l c s a p a t o k r a 

Berlin, julius 6. A Néfuel TI katonai 
tudósítója a következőket irja: 

A háborús események középpontjá-
ban a keleteurópai arcvonalon, még 
pedig a Resfol—Oskot és Kurszkon át 
egész a Fekete-tengerig húzódó vona-
lon megindult 

ujabb sorozatos csaták 

Alinak, É bábom kél si f«twsrnew«: 

nap folyamán német vadászok heves 
légiharcokban 127 ellenséges . repülő-
gépet lőttek le, mialatt csak három 
gépet vesztettek. 

— Egyiptomban tovább folynak a 
harcok az el-alameini állásokért. Lé-
gierőink bombázták Alexandria és 
Port-Said kikötőberendezéseit s brit 
páncélosok és gépkocsiösszevonások 
ellen intéztek támadási. 

— Málta szigeten német harci re-
pülőgépek nappali és éjszakai támadá-
saik során tüzeket okozlak La Vene-
zia repülőierének berendezéseiben. 

(MTI) 

a légi és a páncélos fegyvernem, ezek-
nek a csatáknak még sajátosabb jelle-
get ad, mint az előző év csatáinak. A 
támadó hadseregcsoport olyan támadó 
lökésre indult, amelynek a korszerű 
fegyverekben rejlő ütőereje, hevessége 
és kiterjedése nem enged összehason-
lítást a korábbi hasonló nagyarányú 
hadivállalkozásokkai. Az eredmény 
nem is maradt el. 

A német és szövetséges had-
seregek széles arcvonalon el-

érték a Dont, 

a Szovjeten nem segített semmiféle el-
lenállás. A Donec vidékén, az Oskolés 
a Don között 

megsemmisülés előtt állanak 
azok az ellenséges kötelékek, 
amelyek nem tudtak elmene-
külni az átkaroló acélfogók 

elől. 

A nemet légierőt rendkívül erősen ve-
tették harcba. Kurszk környékén tá 
madás cél jából összevont sz.ovjet pán-
célosok tetemes része már megsemmi-
sült. A német hadvezetés mindazonál 
tal ujabb páncélok összeütközésekkel 
számol rövid időn belül. A tartatékok 
ugv látszik, a német oldalon óriásiak 
A támadási szakasz mentén mindenütt 
vadonatúj német páncélosok láthatók 
siirii alakulatokban, amelyek még egy-
általán nem kerültek harcbavetésre. 

» 

Uj harcmodor Eszakafrikáhan 
Északafrikában Rommel ugy lát-

szik. uj harcmodort alkalmaz az el-
alanvnni állások ellen. Először nyíl 
vánvalöan látni akarja, hogy Auchin-
leck tulajdonképpen milyen nagy tö-
megeket vethet még küzdelembe, hogy 
azután szilárdan kézben tartsa a dön-
tést a következő harcokban. Rzándé 
kában kitűnő támogatást talál a fel-
derítő repülőkételékeihen. 

Tobruk lói El-Alameinig a német 

ós olasz kötelékek hosszil forró sí 
ratagi utat tettek meg 

Ez az \it azonban rövidebb, 
mint amely Szíriából és Pa-
lesztinéból El Alameinlg ve-

zet. 

Mivel Rommel mindig a Csata fo-

lyásának megfelelően dolgozik, a 

közeli napokban még nem várha-

tók ujabb nagyobb fejlemények, 

legfeljebb, ha Anehinleck tígy érzi, 

hogy a német tábornagy szándékai-

nak megállapítására merő védeke-

zésből úgynevezett tapogatózó tá-

madásba kell átmennie. (MTT) 

A szebaszfopoli foglyok 
egyrésze harcolni akar 

a Szovjet el len 
Berlin, jul ius 6. Az Interinf. je-

j lenti? 1 

Katonai helyről szerzett értesülés 

szerint Szebasztopol elfoglalása 

után igen sok foglyul ejtett szovjet 

katona, különösen tatárok, kauká-

zusiak és georgiaiak azzal a kérés-

sel jelentkeztek a német katonai 

hatóságóknál, hogy a német kato-

nákkal együtt a bolsevisták ellep 

akearok kaüColni. 

Genf, július 6. A Német TI je 

lenti: '' 

Miht Newyorkból jelentik, a Don 

felé irányuló német előretörés miatt 

a Szovjetunióban — amennyire még 

egyáltalán lehtséges — még éles eb 

ben bírálják az angol hadvezetést. 

Az amerikai jelentés szerint Moszk-

vában — bár üdvözlik a Churchill 

elleni bizalmatlansági indítvány el-

utasítását! — mégsem csinálnák tit-

kot abból, hogy ilyen parlamenti 

sikerekkel semmiképpen sem köny 

nyitenek a szovjet hadseregek hely-

zetén. 

Mint Sebiere amerikai sajtótudó-

sitó Moszkvából jelenti, az alsóházi 

ülés előzménye teljesen háttérbe 

szotult a brit csapatoknak Észak-

Berlin, jul ius 6. A Német T I je-

jelnt i í 

ftasid el Ka i lan i Irak miniszter-

elnöke a következő kiáltványt in-

tézte az egyiptomiakhoz": 

— Te Egyiptom! J ó l ismered az 

angol elnyomás siralmát és borzal-

mát, amely immár 60 éve nehezedik 

rád, ami t SZÍVÓS és dicsőséges küz-

delmedben kellet viselned, hogy le-

rázzad és szétrobbantsad az efő-

szak igáját és bilincsét. A britek 

először min t barátok és szabadítók 

léptek fel országotokkal szemben, 

később azonban a legelkeseredettebb 

ellenségekké és legszörnyűbb elnyo-

mókká váltak. Aa angolok kiszív-

ták a népek vérét és olyan szavak-

kal, mint demokrácia, emberiség, 

igazságosság stb. tartották őket 

ahelyett, hogy szabadságot, függet-

lenséget és Igazságot adtak volna 

neki. 

Néhány uap óta több oldalról éi-
keznek olyan jelentések, amelyek arra 
mutatnak, hogy az ellenséges propa-
ganda edü'ig nem alkalmazóit módszer-
rel kísérletezik a fővárosban és kör-
nyékén Néhány megfizetett vagy iel-
kiismerellen egyén — kétségtelenül ré-
mülclkeltés céljából _ hazatért kato-
nának mondva magát — telefonon 
felhívja egyes hadbavonultak hozzá-
tartozóit és részvétét fejezve ki, a 
harctéren levő férj vagy hozzátartozó 
halálhirét közli. Ehhez, rendszerint 
hozzáfűz nagyarányú háboríts veszte-
ségekről szóló vagy egyéb természetű 
lehangoló célzatú megjegyzéseket is. 

Miután az eddigi esetekből egytöl-
egvig kiderült, hogy a közölt halálhír 
koholmány volt, de ténv az is, hogv 
az ezzel kancsolatban elmondott nagy 
veszteségekről szóló közlés célzatos, 
merő kitalálás, kétségtelen, hogy az 
ellenséges propaganda ezzel a régi — 
a világháború idejéből egyébként is-
meretes - fogással Igyekszik egyfelől 
rémületet kelteni, másfelől pedig ha-
zug vpszoséghlrck elterjesztése révén 
a nemzet lelki erejét fokozatosan meg, 
rendíteni. Közbiztonsági szerváink 
máris nyomára l ukkantak a bomla'Z 
tó szervezetek egvik tagjának, aki né-
bénv nap óta elképesztő méretfi, ter-
mészetesen mondva kitalá't hazugsá-
gok*! téri-"et • fővár***' * tó k««rvé-

afríkában szenvedett nogyafdwfl 

veresége mellett, amelynek követ-

kezményeit a szovjet arcvonalra 

irányuló szállítások tekintetébe* 

Moszkvában nagy aggodalommá 

várják. 

A amerikai tudósító jelentése sze* 

rint a szovjet sajtó nem közölhette 

az angol képviselők bírálatát, 

aminthogy eddig nem vehetett tudo-

mást az északafrikai brit vereség 

mértékéről sem. A szovjet közvéle-

ményt alapjában véve azonban se® 

az alsóházi ülés nem érdekli, se® 

Tobruk eleste — ir ja az amerikai 

tdósitó a továbbiakbán —, hane® 

érdeklődésének előterében egyedül 

í az a kérdés áll, hogy mikor kééül 

j sor második arcvonalra és hol lé-

tesitik. azt. (MTI) 

— H a a sors ngy akarta. Ifagy »* 

angolok Egyiptomban lépjenek nréo 

földre, ugy a sors azt is akarja 

hogy ezt az országot hagyják 

először. Egyiptom fiai! Olyan alké 

lom áll előttetek, amely soha nef* 

ismétlődik meg. Ez az utolsó szaka-

sza a szabadságharcnak és clsl 

szikrája a győzelemnek és szabad-

ságnak. Egyiptom és a többi ara1* 

ország nem egyedül áll szemben a* 

ellenséggel. Azon a napon, amik® 

Németország és Olaszország közzé' 

tették az Egyiptom függetlenségé*, 

ről szóló történelmi okmányt és a* 

egész vi lág előtt ünnepélyesen bi*' 

tositották Egyiptom szabadságát tó 

szuverenitását, a legnagyobb öiü-

m ömre szolgál, hogy egyi ptomt test' 

véreimmel közöljem azt a szilárd 
meggyőződésemet, hogy a tengely-

hatalmak valamennyi rab nemzet 

iránt jóakarattal vannak. (MTI) 

kén a m. kir. honvédség veszteségei' 
ről. 

Dr. Mátételki Dezső: 

törvényszéki tanácselnök 
Budapest, julius 6. A kormányzó a* 

igazságügy miniszter előterjesztésért 
dr. Mátélelki Dezső I. fizetési csöpoH 
jeliegével felruházott szegedi kir. tó f 
vényszéki bírót a szegedi törvén 
székhez tanácselnökké nevezte k t 

Az uj kultuszminiszter 

átvette hivatalát 
Budapest, júl ius 6. Dr. Szin&A' 

Mer se Jenő kultuszminiszter hétfő* 

átvette h ivata lá t A miniszterim* 

tisztviselői kara délben üdvözölt* 
nz u j minisztert. Az üdvözlésre Ö9t>' 

szegyül tek sorában ott voltak 

egyetemek rektorai, a m u z e u m ^ 

ós főiskolák veztői, valamint 

dapesten székelő tankerületi f<*' 

igazgatók. 

t A főiskolai kar nevében Stoltr 

József ál lamtitkár mondott üdvözj." 

beszédei amelyre a mlti'szter bioe*' 

stabb hé- dben válaszolt. ( M T f t 

Szebasztopol megvívása 
minden idők legnagyobb haditette" 

Az iraki miniszterelnök kiáltványa 

Lord Halifax Angliába repült 
Stockholm, jul ius 6. A brit hir 1 nagykövete a mu l t bét végén 'Aög* 

szolgálat jelentése szerint lord Ha «ába repült, hogy tárgyalásokat 

lifax. Nagybritannia washingtoni 1 folytasson a kormánnyal. (MTI 

A hatóságok a legerélyesebben lépnek 
fel a rémhírterjesztők ellen 
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Hétfőn ujabb váltó- és közokirathamisitásnak jöttek nyomára 

(A Délmagyarország munkatársá-
tól) Hétfőre a rendőrség fényt derí-
tett annak a nagyarányú közokirat-
hamisítást és váltóhamisitási bün-
ügyuek minden részletére, amelynek 
középpontjában dr. Aszódi László 
ügyvédjelölt áll. Amint ismeretes, 
az elmúlt hónap végén Korom La-
jos sándorfalvai gazdálkodó felesége 
közokirat és váltóhamisítás cimén 
ismeretlen tettes ellen feljelentést 
tett a szegedi rendőrségen. Korom-
né előadta, hogy még ezév január-
jában a szegedi Nemzeti Hitelinté. 
setnél hétezer pengőt, vettek fel ne-
vében váltóra. A váltón felvevőként 
ő szerepel, az aláírás azonban ha-
mis, A váltóhamisításra ugy jött 
Irá, hogy jünius 20-án a banktól ̂ fel-
szólítást kapott váltótartozásának 

rendezésére. Az ügynek utána járt 
s kiderült, hogy egy férfi és egy nő 
vette fel a pénzt a bankban, a nő a 
váltót mint Korom Lajosné irta 
alá. A bank azután a. felvett össze-
get betábláztatta férjével közö.s 
földjükre. 

A rendőrség a váltóba mi sit'ási 
ügyben megindította a nyomozást, 
Smely alig huszonnégy óra leforgá-
sa alatt szenzációs eredményt ho-
tott. Megállapították az ügyben el-
járó detektívek, hogy a feljelentő 
Koromné nevén a bankból a pénzt 
df. Aszódi László ügyvédjelölt kísé-
retében egy ismeretlen nő vette fel 
január 10-én. A kamatokat a bank 
időben rendesen megkapta, a váltó 
Jnost az elmúlt hónap 20-án lejárt 
R a bank kifizetésre bemutatta Ko-
romnénák. aki meglepetten tiltako-
zott. az ellen, hogy a pénzt felvette 
Volna. 

E váratlan fordulat Titán a rendőr-
ségre előállították dr. Aszódi László 
ügyvédjelöltet, aki először hallani 

Sem akart a váltóhamisításról. Azt 

hangoztatta, hogy a váltót Korömné 

5rta alá. Többszöri szembesítés és 

kihallgatás után az ügyvédjelölt 
megtört, és elmondotta, hogy a 
pénzt, válóban ő vette fel a váltóra 
tylakra Jánosné sövényházi lakos 
hamisította rá Koromné nevét. 

A megtévedt ügyvédjelölt a rend-

őrségen elmondotta ezután, hogy 

Koromék régebben ügyfelei voltak. 

!Az év elején nagyobb összegre volt 

szüksége s ezért felkereste Koro-
mékat, akikről tudta, hogy módos 
emberek, hogy a gazdálkodóéktól 
pénzt kérjen. Korom elutasította 
kérésével. Koromné elő«7Ör hajlan-

dónak mutatkozott arra, hogy bank-
ból vegyenek fel pénzt, de az asz-
szony ettől a szándékától később 
elállt. 

— Pénzre volt szükségem — mon-
dotta Aszódi kihalgatása során s 
mivel egy alkalommal Koromné 
azt is megemlítette, hogy bár ő nem 
ir alá váltót, de ha valakit találok, 
aki az ő nevében aláírja, ugy ve-
gyek fel nevében pénzt a bankból. 
Január 10-én Szegedre hivattam 
Makra Jánosné nevű sövényházi 
ügyfelemet s a yáltót aláírattam 
vele. Mabráné a váltóra Koromné 
nevét irta. Makráné ezután felvette 
a bankban a pénzt, az asszonynak 
közreműködéséért 75 pengőt adtam. 

Amig a váltóhamisitó ügyvédje 
lölt kihallgatása tartott, detektívek 
előállították a rendörségre Makrá-
nét, akit- nyomban őrizetbe is vet-
tek. Közben ujabb váltó, illetve köz-
okirathamisitdsi ügy pattant ki. 
Amig ugyanis a nyomozás folyt, 
Koromné dr. Dusehák László szege-
di ügyvédtől felszólítást kapott, 
hogy 1300 pengős váltóadósságáV 
rendezze. Koromné Szegedre jött 
Dusehák ügyvédhez. akitől azt a 
meglepő felvilágosítást kapta, hogy 
adósságát dr. 'Aszódi már rendezte. 

Ebben az ügyben kiderült, hogy dr. 
Aszódi Grünhut Vilmos sövényházi 
lakostól váltóra 1300 pengőt vett 
fel. A váltón ugyancsak Koromné 
szerepelt aláíróként. 

Erre a váltóügyre vonatkozólag 
a rendőrség foglyaként őrzött ügy-
védjeölt elmondotta, hogy Grün 
huttól valóban vett fel váltóra 
pénzt. Amikor elsőizben a rendőr-
ségre idézték, azt gondolta, hogy 
ezzel a váltóval van baj, mire az-
után 500 pengőt azonnal kifizetett 
dr. Dusehák ügyvédnek, írógépjét, 
aranyóráját és télikabátját a zá-
logba tette és a kapott pénzzel ren 
dezte a fennmaradó adósságot is. 
Igy azután, amikor Koromné Dú 
schák ügyvédnél járt, a ziigy már 
rendezve volt, a váltót pedig széj-
jeltépte. 

Kiderült az is, hogy a múltban 
Koromék 56 hold földjükből 26 hold 
földet unokatestvérüknek eladtak. 
Az adásvételi szerződést dr. Aszódi 
készítette, ő kapott megbízást az 
eladott föld átírására is. Dr. Aszódi 
azonban a telekkönyvben nem Írat-
ta át Koromék unokatestvérének 
nevére megvett 26 hold földet, úgy-
hogy még most is Korom Lajos 
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volna a jelenleg adminisztrációs hely-
zetből folyó bürokratikus akadályok 
elhárítása az építkezésbe Kezdő vál-
lal-ozók érdekében. 

Annak ellenére, hogy jelenleg va-
lóban igen sok akadá'ivai és tebéz-
séggel kell megküzdeni az építtetők-
nek, ezen a nyáron mégis több jelen-
tős magánépitkezés tolvt és még fo-
lyik ma is a városban s ezek az épít-
kezések tekintélyes szánni ttj lakással 
envhitik a szegedi lakáshiányt. A 
Szentháromság-utca 26. szám alatti 
kétemeletes magánbérházban 12 la-
kás épül a Boldogásszony-sngárnt 15. 
szám alatt épülő háromemeletes bér-
házban szintén 12 lakás van. A Szent-
háromság-ntra 12. szám alatt felépüli 
háromemeletes bérházban 6 lakás 
épült. A volt Wagner-fürdő hatalmas 
telkén "hónapok óta folynak a nagy-
szabású bérházépitések. Ttt egvmás 
mellett őt bérház épül. mégpedig olv 
módon, hogv a bérházaknak közös ud-
vara lesz Az öt bérház három utcára, 
az Erzsébet-raknarfra. a Tömörkény-
utcára és a Révay-ntcára nvilik s 
az őt házban összesen 50 lakás lesz. 
Ezekben az uj bérházakban mindenütt 
a legmodernebb szempontok szerint 
építik a lakásokat a legkisebb lakás 

nevén van mind az 56 hold föld. Az | az egyszobás garpon lakás. a legna-

ügyvédjelölt ezzel a mulasztásával 

követte a közokirathamisitást. 

Kihallgatás után mind dr. Aszódi 

Lászlót, min Makra Jánosnét a 

renőrség előzetes letartóztatásba 

helyezte. Valószínűleg még a hétfői 

nap folyamán át is adják őket az 

ügyészségnek. 

N y o l c v a n u l lakás készül 
a z é p ü l i 

szegedi magánbérházakban 
Hi az oka a szegedi nagy lakáshiánynak? — Hogyan 
lehetne fokozni a magántőke épifési vállalkozó kedvét 

(A Délmagyarország munkatársa- képpen a volt trianoni határ köze 

Belvárosi Mozi 
Szives figyelmüket felhívjuk a mai 
bemutatónkon szereplő kimagasló 
filmujdonságunkra, mely az utó-
szezon legértékesebb filmje: 

CSODATEVŐ 
s z e d e t m 

(Sanda Maria) 
Egy tiszta, nagy szerelem megrázó 

története. 
Főszereplők: 

CONCHtTA MONTiS 

OSVALDO VALENTi 
5, 7, ü 1 

tói) A gőzellátási kérdések mellett 
az utóbbi időkben a lakasprobléma 
épett a közvélemény érdeklődésének 
előterébe legalabb olyan mértékben, 
mint auogy a közellátási kérdésekkel 
szemben tapasztalható az indokolt ér-
deklődés. A lakásproblémát egy mon-
datban ugy lehet összefoglalni, hogy 
üres iakás nincs s uj beköltözőnek. 
családalapitónak, vagy lakástváltoz-
tatónak szinte a lehetetlenséggel ha-
táros lakáshos jutnia. Ez a helyzet sem 
speciálisan szegedi jelenség, ország-
szerte igy van s igen sok szó esik 
mostanában a budapesti lakáshiány-
ról és a lakásmizériákról is. A la-
káshiány okait kutatva számtalan té-
nyezővel állanak szemben a hatósá-
gok és a lakástkereső közönség, az 
okok között azonban a legalapvetőbb 
az. hogv a lakóházépitkezés nem ha 
lad az élet követelményeivel párhuza-
mos tempóban. A lakosság ternjésze 
tes szaporodása megkövetel egy bizo-
nyos építkezési tempót, ami az utóbb' 
időkben háborús okok miatt ellany 
hult. 

De jelentős mértékben fokozták a 
lakáshiányt, illetőleg növelték a la-
kásproblémát az elmúlt évek örven-
dr-fpq országgyarapodásni Különös 

Korzóban 
Ma utoljára! 
H u n y a d y S á n d o r színmüveJ 

Érdélül kastelpl 
PÁGER, TASNÁDY MARIA, 
MEZEY MÁRIA, KÖNYVES TÓTI. 
ERZSI, VAS2ARY, GÓZON 
főszereplésével 

lében levő városok vannak egészen 
Közelről érintve ezen a téreD s a spe 
eiálisan szegedi jellege itt jelentkezik 
a lakásproblémának. Szeged, ha nem 
is teljesen, de bizonyos részben visz-
szanyerte a trianoDi békeszerződés ál-
tal elvesztett pozícióját a délvidéki 
életben s ezzel együtt járt, hogy fő 
leg a tisztviselőosztályból igen sokan 
költöztek az elmúlt év alatt a felsza-
badult területről Szegedre. Az igé 
nvek pedig, amelyek ettől függetlenül 
is megvoltak, viszont megfelelő tempo-
íokozódtak. viszoDt megfelelő tempó 
ju épitkezés nem sietett ezeknek az 
igényeknek kielégítésére. 

A lakásprobléma szempontjából 
legfontosabb volna, ha kellő lendü-
letet lehetne adnj a magántőkének az 
építkezések nagyob bárány a megindí-
tásához. Ezekben a kérdésekben jár-
tas szegedi építészek a következök-
>en világították meg előttünk a hely-
zetet: 

— Az épikezési kedv lendületbe 
hozásához elsősorban ki kellene ter-
jeszteni az i.inie'.'iies rendkívüli ház 
adómentességet. Ennek a biztosítása 
'ónfos városi érdeket is szolgálna, 
uerthiszen az épitkezé-ek legszoro-
sabb kapcsolatban állanak n város-
fejlesztési kérdésekkel. Rendkívül fon-
tos volna az épitke'Asi anyagok ará-
nyos elosztásának biztosítása is. Ma 
sajnos az a helvzet, hogv a rendelke-
zésre álló anyagok zömét a főváros 
veszi igénybe. Nagy szükség volna 
arra is. hogv a város gondoskodjék 
bizonyos kors/erü épíféai anyagok 
előállításáról. Tlven például a mész-
homoktégla amelv jóval olcsóbb sz 
égetett téglánál s hatósági feladat 
volua a kellő mennyiségű gyártásról 
gondoskodni. .Végül pedig szükséges 

ffvohh a báromszobás lakás Négv-öi 
szobás lakást nem építenek. Jellemző 
a szegedi uagv lakáshiányra, hogy az 
ériülő bérházakban levő 80 lakásaiig 
néhánv kivételéve! már az énitkezés 
megkezdésekor ki volt adva. Ha laká-
sonként átlagosan 5 személyt számi-
tünk, akkor az nj házakban 400 s7e-
mély részére készül lakás, ami figye-
lemreméltó eredmény a lakásszükség-
let kielégítése szemnontiából. Az uj 
bérházak azonban természetesen nem 
oldják meg. csak envhitik a lakás-
hiányt s az énittetők mindent elkövet-
nek. hogv mielőbb elkészüljenek a. 
házak, mert a munkabérekben és 
anyagárakban állandó változások van-
nak s a kalkulációk egyensúlyát ál-
landó veszélv fenvegeli. Csak jellem-
zésül említették előttünk", hogv a hábo-
rú kitörésp előtti időtől kezdve a mai 
napig körülbelül százszázalékos az 
építkezési költségek emelkedése. 

Az előbbiekben emiitett magánépit-
kezéseken s a folyamatban levő köz-
épitkezéseken kívül (rendőrségi palo-
ta, hűtőház, stb.) a lakáshiány csök-
kentésére alkalmas nagyobbárányu 
magánépitkezés nem folyik a város-
ban. Májusban mindössze az Alföldi-
utca 53 szám alatt egy udvari lakó-
épület építése, a Bakay Nándor-utca 
4 szám alatt egy földszinti lakóház 
átalakítására az Alsóvárosi feketeföl-
dek 57 szám alatt pedig a Szegedi 
Gőzmalom és Gőzfürész kft épületei-
re emeletráépítésre adott ki engedélyt 
a városi mérnöki hivatal. Ezeken kí-
vül, mint megállapította a mérnöki 
hivatal, még néhánv egészen kis je-
lentőségű magánépitkezés. tatarozás, 
renoválás folyik a városba, amelyek 
még nincsennek bejelentve, illetőleg 
bejelentésük most van folyamatban, 
de ezek a lakásprobléma szempontjá-
ból nem jönnek figyelembe. 

Az előbb felsorolt nagvobbszabá-
su magánépitkezések s a folyamatban 
levő közénitkezésék a lakásprobléma 
mellett rendkívül jelentősek a tőke-
forgalom szempontjából is, amennyi-
ben ezeknek az építkezéseknek összes 
költségvetési végösszege meghaladja 
nz 5 millió pengek 

Széchenyi Moza 
Ma utoljára 5. 7, 9 órakor 

MHüDXKOi LQKY 
rejtelmes keleti történet 

Főszereplők; Charles Vanel, Jules 

Berry és Rarna Tahe* 
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KISERÖ MŰSOR 



A zártszám bevezetésével, egységes díjszabással, a zsilettpengék 
megadóztatásával és a beretválkozási cikkek kizárólagos árusítási 

jogával akarnak segiteni 

a borbélyipar sanyarú helyzetén 
A mesterek is panaszkodnak Ha az ő helyzetükön segítenek, a segédek sorsa is 

jobbrafordul 

(A Délmagyarország munkatársa 

(ól) Lapunk vasárnapi számában 

részletesen ismertettük azokat a pa 

naszokat, amiket borbély- és forl-

rászsepédek soroltak elő. A pártat-

lanság azt követeli, hogy meghall-

gassuk ebben az ügyben a mestere 

ket is: miként vélekednek ők a szak-

ma helyzetéről és jövőbeli kilátá-

sairól ós mimódon látják megold-

hatónak a súlyos szociális problé-

mákat. Az önálló borbély- és fod-

rásziparosok tulajdonképpen há 

rom kategóriákba sorozhatók: kis-, 

közép- és úgynevezett nagyüzemek-

be. Megszólaltatjuk mindhárom ka-

tegória képviselőit, mert így nyer-

hetünk csak tiszta képet az általá-

nos helyzetről. 

Az egyik műhely veztöje, nem 

akarja magát meguevezni, a követ-

kezőket mondja: 

— Tavaly még én is segéddel dol-

goztm, ma már azonban képtelen 

vagyok segédet tartani, mert ma-

gam és családom megélhetését sem 

tudom kikeresni a mostani lecsök-

kent forgalom mellett, nemhogy 

még segédet tarthassak. A havi be-

vételem annak ellenére, hogy üzle 

tem főforgalmi útvonalon van és a 

közelemben nincs is konknrrencia, 

a legjobb hónapokban 150, legfel-

jebb 160 pengő volt, de ezt ma már 

el sem érem. A legtöbb hónapban 

még száznegyven pengőt is alig ve 

szék be, volt olyan hónapom is eb-

ben az évben, hogy száztíz pengőt 

forgalmaztam harmincegy nap 

alatt- Ebből bevételből kell fizet-

nem a helyiségért, villanyt, adókat 

illetékeket, ebből kell gondoskod-

nom a fűtésről, újságokat kell já 

ratnom a vendégeim számára, a 

fölszerelést karban tartanom, az üz-

leti fehérnemüeket mosatnom és bár 

a bevételből erre is alig fntja, hát-

ra van még az a feladat, amiért a 

szakmámat kitanultam és Bnállósitot-

tam magam: a Családom és magam 

eltartása'; lakásom bére, a világi-

fás, fűtés, a háztartás, tisztálko-

dás, gyermekem raházása és isko-

láztatása. 

— Hogy még mindig élünk és lé-

tezünk? Ez igaz, de hogy milyen 

áron, arról jobb nem beszélni. Mű-

helyemben mlndenapos a végrehaj-

tó és minden értéktárgyunk a zá-

logházba vándorolt. Ha nem válto-

zik meg a helyzet, kénytelen le 

<zeh becsukni az üzletet és elme-

gyek rakodómunkásnak. 

Ez bizony siralmas helyzet, de a 

kögépüzlaté sem rózsásabb. 

— Egy segéddel dolgozm — 

mondja a régi jólprti üzlet tulajdo-

nosa —, pedig nemrégen még három 

is kevésnek bizonyult. Al ig van 

munkánk, régi évtizedes vendégeim 

elmaradtak, manapság jóformán 

mindenki zsilettel borotválkozik. 

Gondjaim egyre nagyobbak. Segő-

lemnek a szombati esti túlórázásért 

fizetem a különórát, mert köteles 

vagyok, azonban őszintén megval-

lom. nem tartom méltányosnak, 

mert egész héten alig tudom foglal-

koztatni. Bár $ í Idejét itt tői ti, 

munkája alig van. Ssoxobat mindig 

u lagaWmbb napom veit máska» « 

három segéd mellett még kisegítőt, 

is kellett erre a napra fölvennem, 

nyírást meg nem is vállaltunk 

szombaton, most meg egész áldott 

szombat délután egyetlen vendé-

günk nem volt.. Este persze egy kis 

torlódás, de a hét utolsó napjának 

utolsó munkaóráira összezsúfoló-

dott a munka, sajnos nem jelent re-

zsibiztositó forgalmat. 

„Sok az eszkimó, 
kevés a fóka" 

Fölkerestük végül a belvárosban, 

a Dugonics-téren Szdntay Kiss Já-

nos üzletét, amely egyike a legelő-

kelőbbeknek. A tulajdonos egyéb-
ként a szegedi borbély és fodrász-
ipari szakosztály elnöke. Ezidősze-

rint katonai szolgálatot teljesít 

és csak egészen véletlen- hogy az 

üzletben találjuk. Amikor keressük, 

éppen abban a pillanatban lép be az 

utcáról — borotválkozni A segéd 

már teriti is elé.ie a fehér kendőt. 

Az elnök ur most nem mester, nem 

tulajdonos, hanem „vendég" (saj-

nos pillanatnyilag az egyedüli ven-

dég) és ebben a minőségben sem-
mivel sem különb, mint a többi, 
magunkfajta siető, ideges ember: 
sürgeti a segéd urat, mert ni 
csak öt perce! 

Miközben szappanozzák, nyilatko-

zik a Délmagyarországnak. 

—• Hagyjuk talán a magam baját 

pedig nekem is volna panaszkodni 

valóm — mondja —, mert az én for-

galmam is nagymértékben lecsök-

kent, pedig nagyon jól bevezetett 

női fodrászatom is van. Ami a se-

gédek. panaszát illeti, el kell ismer-

nem, úgyis, mint munkaadónak és 

úgyis, mint. a szakosztály elnöké-

nek, hogy az teljesen jogos. Való 

igaz, hogy « fizetések nagyon ala-

csonyait és nem állanak arányban 

a megélhetés gondjaival. Erről 

azonban nem mi. mesterek tehe-

tünk. Országos jelenség ez, amit 

csak intézményesen lehetne ren-

dezni. 

— Harmincezer önálló fodrászipa-

ros van az országban. ennek körül-

belül egy százalékút maga Széped 

város adja. Nemrégiben még há-

romszázhúsz önálló mestert tartot-

tunk nyilván, az utóbbi hónapokban 

azonban a számuk lecsökkent két-

százhetvenre és még további lét-

számesés várható. A mai viszonyok 

között a mesterek nem képesek 

fenntartani műhelyüket. egymás-

után adják vissza az iparengedé-

lyüket, Tudok belvárosi borbélyról, 

aki adótartozásai miatt kénytelen 

volt lehuzni a fóliáját és most, a 

paprlkamalomba jár napszámba. 

Tudok olyanokról, akik az iparen-

gedélyt visszaadva elmentek vasúti 

munkásnak, de olyan is akad a 

tönkrement bőrbélymesfefek között, 

aki mint favágó tartja el a Csaltid-

ját és sokkal többet keres, mint 

amikor üzlete volt. 

— Ez bizony nagyon szomorú je-

lenség, mert arra mutat, hogy oz a 

szakma lassanként teljesen elsor-

vad. Jnnak, hogy nékünk rosséül 

megy. természetes velejárója, hogy 

segédeink sincsenek irigylésreméltö 

helyzetben, bár mindent megte-

szünk az ő életszinvonaluk biztosí-

tása érdekében. A fizetéseket nem 

mi állapítjuk meg, hanem minisz-

teri rendelet szabályozza és ml 

ahhoz alkalmazkodunk. Bizonyos, 

hogy ha az önálló mesterek szociá-

lis megsegítésére kormányintézke-

dés történik, mini ahogyan azt ille-

tékes helyen kilátásba helyezték, ez 

jelentős kihatással lesz a segédek 

anyagi helyzetére is. 

— Mi szives-örömcst fizetnénk job-

ban a segédeket, mert általános 

igazság, hogy csak azokban az ipar-

ágakban boldogul a mester, ahol a 

segédek megkapják munkájuk be 

esületes ellenértéket. A szakma ke-

reseti színvonalát két jelenség^ ront-

ja le. Egyik a szabad verseny, amely 

sok vonatkozásban egyenesen tisz-

tességtelen versennyé fajult el. Ezt 

*őként a házaló kontárok támaszt-

ják és azok, akik nem tartják he az 

előirt hatóságilag jóváhagyott ársza-

bást. Sajnos, az a helyzet, hogy alig 

van Szegden öt-hat olyan mester, 

aki azt betartja. A legtöbbje kény-

telen díjszabáson alul kiszolgálni 

a vendégeit, ha nem akarja az üz-

letkörét elveszíteni. Főként az ügy-

nevezett mellékmunkák * dijának 

fel nem számítása a legnagyobb hi-

ba. Ez nemcsak a szakmának, de 

magának a gazdasági életnek és az 

államnak is súlyos károsodást -je-

lent. Ha az országban minden fod-

rász naponta csak egy pengőt enged 

is el aszal, hogy fazonigazítást, 

kölnit, pUdert, beretválkozás utáni 

fésülést nem számítja — holott en-

nél jóval több az, amit ezen a cimen 

számitaniTeliet —, akkor is naponta 

harmincezer pengővel károsodik a 

gazdasági élet. Már pedig ez a mai 

időkben igen jelentős összeg. A má-

sik baj az, hogy a közönség anyagi 

okoböl lassanlcént teljesen leszokik 

a borbélynál való bereválkozásról. 

A zsilett a mi legnagyobb átkunk. 

Törvényjavaslat készül 
a záriszám beveyetésérő! 

— A segítségre sürgős szükségünk 

van, hogy megmentsük a szakmát a 

eőgpusztulástói és erre van is móá 

és lehetőség. A kormányzat részé-

ről a legőszintébb készséget tapasz-

taljuk és a legteljesebb megértést 

"gyünk iránt, ugy, hogy azj, hiszem, 

nem ok nélkül reménykedünk. 

A múlt hónapban Budapesten or-

szágos kongreszust tartottunk, ame-

lyen több tisztséget viselő társam-

mal. Róth Aurél alelnökkel és Bá-

lint Béla jegyzővel személyesen 

résztvettünk a szegediek képvisele-

tében. Ezen a kongresszuson igen 

üdvös és jelentőségteljes javaslato-

kat dolgoztunk ki és azokat fel is 

terjesztettük az iarügyi miniszter 

úrhoz. Ebben azt kértük, hogy 

a kormányzat hozza he a fod-
rászipar hnn is a zárt számot 

t és büutctő szankciók alkalma-
zása mellett léptessen életbe 
egysége^ 4* mindenkire köte-
Iszo uj díjszabást, minden kii 
lön munka dijának felszámítási 

kötelesetteége mellett 

Kértük továbá, hogy a, szakma meg-

segítése céljából a zsilettpengék 

beretvaszappanok és általában a be-

retválkozási cikkek dríisitását ru-

házza kizárólagos joggal a fodrász-

iparosokra, Ezzel az intézkedéssel 

mégis valamelyes kárpótlást kap-

nánk azért, hogy az önborotválhozds 

elterjedése következtében annyi ven-

déget elveszítettünk. A minisztérium 

a mai javasltunkat már le is küldte 

a kereskedelmi és iparkamarákhot 

véleményezés végett, ez a mnnks 

most van folyamatban. Különösen 

azt kell tisztázni a. véleményadások-

kal, hogy a zártszám behozása mi-

lyen alapon lenne kívánatos; az uj 

üzletek időleges betiltásával, ará-

nyosítással, vagy másmódon. A be-

érkező javaslatok alapján készül 

majd el a törvényjavaslat. Volt egf 

régebbi előterjesztésünk is, amely-

ben azt kértük, hogy a zsilctlpcngé-

ket adóztassák meg a borbély él 

fodrászipar javára. Ez a kérelem 

is most van elintézés alatt és h« 

előterjesztéseink dolgában megtör-

ténik a döntés, meggyőződésem, 

hogy igen jelentős lépéssel jutunk 

közelebb ahhoz a ma még Csak jó-

| szándékú, de erőt és lendületet nél-

jkiilöző törekvésünknek a céljához, 

hogy kiemeljük a borbély- és fodráé* 

szakmát, ezt a tisztes és egykor vi-

rágzó iparága.1 a, mai elesettségéből 

Ha ezt elértük, akkor segédcink-

nek, sem lesz okuk a panaszra. 

Ezeket mondotta Szántay Kiss 

János szakosztályi elnök, aki bízik 

benne, hogy rövidesen minden jó-

ra fordul. Ha ez igy lesz, akkor * 

borbélyok megint szívből fognak 

mosolyogni ránk. a türelmetlen 

vendégekre. 

KOZMA BÉLA 

Mélységes gyászunkban 
pofig lesújtva jelentjük, hogy 
forrón szeretett kis felesé-
gem, mindenségem, drága, 
okos kisleányom, önfeláldozó, 
nemesszivü, jó és igaz test-
vérünk, 

Imim Gfuláné 
SZÜL VAJDA IRMA 

élete virágjában, boldog há-
zasságának 5-ik évében igen 
hosszú és nagy szenvedés 
után drága szive a Minden-
ható akaratából ma utolsót 
dobbantl Példaadó fenkölt 
szelleme és emléke örökké 
él közöttünk. Felejthetetlen, 
aranyszívű feleség, őszinte 
és odaadó gondozóm, drága 
kishúgom, okos és igazságos 
testvérünk Isten örök békéje 
és az örök világosság legyen 
veled. Az árvák és igazak 
Istene irgalmával és kegyel-
mével óvjon őrök nyugal-
madban. Julius 9-én. csü-
törtök délelőtt helyezzük el 
örök, békés nyugovóra a 
kecskeméti temetőben, drága 
Édesanyánk jobbjára, utolsó 
kívánsága szerint. Viszont-
látásig Édesem. Párom, Gyu-
'rid. Drága kishúgom, Trmns-
kám, lelki támaszom, vigasz-
talóm és igaz, őszinte kistest-
vérkém. maradj velem. Bá-
tvád T.ajos. Édesapád Vajda 
Márton. Nőtestvéreid: Vajda 
Jolán férjezett Svéd Sándorné. 
Vajda Rózsi fériczetf Wfll-
ler Józsefné és Vajda Olga. 
Tsten legyen veled Aeikám; 
"nokuhugod: Éviké, sógorod: 
i'UHer József 
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Kik a Szálasi-párti nyilasok 
a szegedi tanyavilágban ? 

A délutáni nyilaslap legutóbbi szá-
mában felsorolja a szegedi tanygvilág 
szálasipárti nyilasait. A cikk igv hang-
zik: 

•Szervezeti élet a szegedbörnyéki 
tanyavilágban. Szeged városi szervezet 
munkatörzse állandó kapcsolatot tart 
fenn a környékbeli tanyák nyilas 
szervezeteivel. Bognár József testvér 
kereste fel Városanyán Németh Imre 
csoportját, Bozó Gyula testvér Átok-
házán Szegedi Antal, Kopasz Ferenc 
és Karsay testvérek Feketeszélen Szél 
pál János csoportját látogatták meg, 
míg a kistemplomtanyai csoport ven-
dége Balogh Lajos testvér volt. Fel 
sőtanyára Magyar Ede városvezető 
testvér vezetésével nagy kerékpáros 
csoport vonult ki. Karsay testvér 
Kádárné nemzetes asszony kíséretében 
Zákányba láogatott el Aradi Imrecso-
portjához. Nagy lelkesedéssel fogad-
ták Böszkén, ördög József csoportjá-
nak tagjai B. Cs'ányi Mária és Bozó 
G» i!a testvéreket. Szilágyi János átok-

házi csoportját Bognár József kereste 
fel. Domaszéken Szűcs Imre és Nyári 
Imre csoportjait Kopasz Ferenc, illet-
ve Balogh Lajos testvérek látogatták 
meg. Átokházán Németh Imre cso-
portjának vendége Bognár József volt. 
Balogh Lajos testvér Honvéderdőn 
Rutai Vince csoportját látogatta meg. 
Feketeszélen Szélpál János csoportját 
Karsay testvér, Nagyszéksóson ördög 
István csoporját pedig Kereszthegyi 
Béla testvér kereste fel. Alsóközpon-
ton Varga Mihály csoportjánál Ko-
pasz Ferenc járt, Csengelén Gazsovics 
József csoportjával Zombori testvér 
értekezett. Tanács József domaszéki 
csoportját Bozó Gyula testvér kereste 
fel.* 

A névsor ezzel a mélabús akkord-
dal végződik: 

•Ezek a kis városi, tanyai csopor 
tok példás hűséggel és állhatatosság-
gal végzik munkáinkat és semmiféle 
fondorlattal sem téríthetők' le az Igazi 
nemzeti szocializmus útjáról.? 

m m akadt meg 
az árvízi építkezésekhez szükséges 

építőanyagok szállítása 
A fuvarosok alacsonynak tartják a Jelenleg érvényben 
levő tarifát s annak megváltoztatását kérik a minisztertől 

Megjavítják 
és kihelyezik a gyermekjátszóterekre 

a játszószereket 
Igy panaszos levél és egy hatósági intézkedés — A gyer-

mekjátszószerek és a garázdálkodó felnőttek 
(A Délmagyarország munkatársá-

tól) Kaptuk a kövekező levelet: 

„Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur ! 

A város hatósága, illetőleg a nép-

jóléti ügyosztály néhány évvel ez-

előtt igazán korszerű gondolkodás-

sal és komoly összegek befekej^sé-

vel több' szegedi parkban, nagyobb 

tereken, mindazokon a helyeken, ahol 

gyermekek szoktak összeseregleni, 

játszó- és tornaszerekét állíttatott 

fel, amelyek a gyermekeknek nagy-

szerű szórakozást nyújtottak. A 

legnagyobb megelégedés és öröm 

kisérte ezt az intézkedést, amellyel 

Szeged egy nagyszerűen bevált fő-

városi dolgot honosított meg ná-

lunk is, mert hiszen a ma annyit 

hangoztatott fontosságú gyermek 

nevelésnek s a gyermekkel kapcso-

latos szociális gondoskodásnak az 

is egyik fontos része, hogy a gyet 

mek a neki megfelelő környezetben 

szabad levegőn, napon, jfüves, fás 

térségeken szórakozni, játszani, tor 

nászni tudjon. Különösen a szegé 

nyebb néposztályoknak fontos ez, 

azoknak, akik nem titdják gyerme 

keiket fürdőhelyeken nyaraltatni 

rossz levegőjű, szűk lakásokban 

bérházak kőrengetegében laknak 

Sajnos azonban már tavaly is, de 

az idén is elmaradt a játszótereken 

már második nyáron a várostól. 

Vagyunk Főszerkesztő Urnák 

gaz tisztelői: 

Több aláírás* 

Miután a levélben foglalt kérdés 

elvetése valóban közérdekű ügy a 

teljesen Indokoltnak látszik a levél-

írók szerény méltatlankodása, kér 

dést intéztünk ebben az ügyben i 

népjóléti ügyosztályhoz, ahol dr. 

Biacsy Béla tb. tanácsnok, az ügy-

osztály vezetője a következőket 

mondotta érdeklődésünkre": 

— A játszószerek kihelyezése ed-

dig azért nem történt meg, mert 

szinte kivétel nélkül elromlottak és 

tönkrementek. Egyrészt megrongál 

ták azokat a gyermekek, de igen 

sok kárt tettek a játszósserekben 

lelkiismertlen felnőttek is, akik 

amikor rongál 

nak, nem gondolna! 

arra, bogy a gyermekeket, fosztják 

meg a szórakozástól és az egészsé-

ges időtöltés lehetőségétől. Most si-

került megfelelő összeget biztosíta-

ni és ennek felhasználásával már 

folyik is a jáiszószétek megjavítása 

és rendbehozása s néhány nap múl-

va az összes berendezett gyermek-

játszóterekre kihelyezzük a játszó-

szereket. A kihelyezés alkalmából a 

(hatóság fokozott mértékben és 

hangsúlyozottan kéri a felnőtteket, 

a gyermekek kísérőit s a játszótc-

rek felnőtt közönségét, hogy kimél-
áktefenkednek a parkokban, mint 

Pl- * Stefánia, Rákóczi-téren stb. 

a gyermekek azonban nem kapják 

meg a. nekik készült s igy őket-

megiiiető játékokat. Mi , akiknek 

gyermekük van, nem tudjuk elkép-

zelni, hogy mi lejiet ennejc a3 0ka? 

Ff a már meg vannak azok a játszó-

szerek, mert megvannak, miért nem 

adják oda a gyermekeknek? Töb-

ben, családapák és családanyák na-

vyon kérjük Főszerkesztő Urat, ad 

ion ennek a panaszunknak, vagy 

ha ugy tetszik: kérésünknek nyil-

vánosságot nb. lapjában s hivja fel 

as illetékes tényezők figyelmét arra 

aa ©lőttünk érthetetlen helyzetre, 

hogy miért nem kapják meg a gyet. 
mekek a nekik készült játékokat 

jék s ne rongálják meg ezekét a 
játszószereket, mert ezzel esak a 

vermeteknek ártanak. 

Ejtőernyősök szálltak le 

Portinao portugál város 

környékén 
Róma, julius 6. A Fíceöhi lisszabo-

ni tudósítójának jelentése szerint Por-
tinao portugál város környékén égy 
hárommotoros bombázóból több ejtő-
ernyős ugrott ki. A gép Gibralfár fe-
löl érkezett és az ejtőernyősök kiug-
rása után Gibraltar irányában tünt el. 
A portugál csendőrség azonnal meg-
kezdte a bajtóvadászatot az éjtőer-
nyősök után, de nem sikerüli azokat 
elfogni. (MTI) 

(A Délmagyárország munkatársá-

tól) Jelentette a Délmagyarország, 

bogy az utóbbi időkben egyre több 

kérelem fut be a Közjóléti Szövet-

kezethez arra vonatkozólag, hogy 

minél előbb bocsássák rendelkezés-

re az árvízben megrongálódott há 

zak Újjáépítéséhez és kijavításához 

szükséges téglát és egyéb építő-

anyagokat. Legutóbb Karácsonyi 

Guidó somogyitelepi plébános in-

terveniált ebben az ügyben. Az ár-

vízkárosultak hangoztatják, Juary 

az építkezéseket most kellene bevé-

gezni, amig jó idő van, hogy a fa 

lak gyorsan kiszáradhssanak, mert 

ha ősszel épitenek, már nem lesz 

elég idő a falak kiszáradására s eb-

ből ujabb bajok származhatnak 

majd télre, vagy tavaszra. 

Ezekkel a kérdésekkel kapcsolat-
ban a Délmagyarország munkatár-
sát a következőkben informálták: 

— A helyzet az, hogy az árvizi 

károk jóvátételére a szükséges fede-

zet a hatóságok rendelkezésére áll s 

ugy a város hatósága, mint a Köz 

jóléti Szövetkezet meg is tett min 

den intézkedést az összegnek fel 

használására, illetőleg az épitő 

anyagok biztosítására és az igény 

jogosultak részére való kiutalására 

A megsegítés lebonyolítását azon-

ban egyelőre nem látható körül-

mény zavarta meg. Az építőanyagok 

elszállítása és szétosztása meglehe-

tős nagy fuvarosmunkát igényel. A 

fuvarozással kapcsolatban pedig az 

történt, hogy a fuvarosok nincsenek 

megelégedve a jelenleg érvényben 

levő s hatóságilag megalapított dij-

zabással, azt mondják, hogy ilyen 

árak mellett nem vállalhatnak szál-

lítást. Hivatkoznak arra. bogy a ta-

karmányárak erősen felszöktek s a 

takarmánybeszerzés egyébként is 

nagy nehézségekkel jár s éppen 

ezért a város hatósága ut ján kérel-

mei; intéztek a közellátási mioisz-

'"•z - ebben kérik a díjszabás 

még változtatását. A kérelemre ed-

dig nem érkezett válasz a miniszté-

riumból, a fuvarosok pedig nem 

vállalnak munkát. Ez az oka annak, 

hogy megakadt az építőanyagok 

szállítása is. A hatóságilag megál-

lapított tarifán felüli fuvardijat a 

város nem fizethet, a tarifa a lap ján 

viszont nem akad fttvarozó. Éppen 

ezért igen sürgős volna, hogy a 

kérdés mielőbb megfelelő rendezést 

nyerjen. A város hatósága ezirány-

ban márt lépéseket tett s a minisz-

térium remélhetőleg hamarosan 

dönt a felterjesztett kérelem ügyé-

ben. 

Olvassa a 

SéSmaparurszágot, 
hirdessen a 

1 

Ül 

Rendőrkézre kerültek 

a nagyarányú eipőlopás 

orgazdái 

(A Délmagyarország mnnkatáMátéf> 
Ismeretes az a nagyarányú cipöiopasi 
ügy, amelyre az elmúlt hónap közepén 
jöttek rá az egyik Tisza Lajos-kuiuti 
cipőüzletben. A Sallay cipőáruház tu-
lajdonosa nemrégiben tapasztalta, 
hogy üzletéből egymásután tűnnek el 
férfi és női cipők. Először maga igye-
kezett megoldani a rejtélyes cipőelii-
nések okát, am>kor azonban hosszas 
megfigyelés után sem sikerült rájön-
nie, hogy kik lopkodják a cipőt az üz-
letéből, a rejtélyes lopásról értesítet-
te a rendőrséget. 

A detektívek napokon keresztül fi-
gyelték a eipőüzletet s egyideig sem-
mi gyanúsat nem tapasztaltak. Egy al-
kalommal a zárás után az egyik de-
tektivnek feltűnt, hogy a cipőáruház 
egyik fiatalkorú leányalkalmazottjának 
a retikülje erősen meg van tömve. Fel-
szólította a leányt, hogy nyissa ki a 
retiküljét, amelyből egy női ©ipő 
esett ki. A leányt nyomban előállítot-
ták a rendőrségre, ahol elmondotta, 
hogy az üzletet egy másik fiatalkora 
leányalkaimazottai együtt már évek 
óta fosztogatják a cipőüzlet raktárát. 
Először csak egy-egy pár cipőt vittek 
el, amikor azonban látták, hogy a lo-
pásokra nem jönnek rá, felbátorodtak 
s egy alkalommal több pár cipőt is el-
vittek. 

A nyomozás megállapította, hogy 
két év leforgása alatt 600 pár cipőt 
emeltek el az üzletből körülbelül 10.000 
pengő értékben. A két fiatalkora 
leányt a rendőrség letartóztatta, a 
nyomozás azonban tovább folyt az or. 
gazdák elfogatására, amely most si-
kerrel járt. A rendörségnek sikerült 
elfognia Királyházi Erzsébet 28 éves 
háztartási alkalmazottat és Dunai 
László 25 éves fiatalembert, akik a fia-
talkora leányoktól rendszeresen átvet-
ték a lopott cipőket és azokat értéke-
sítették. Dunai Lászlót és Királyházi 
Erzsébetet hétfőn a rendőrség letar-
tóztatta orgazdaság cimén és átkísér-
te az ügyészség fogházába. A két le-
tartóztatott orgazdán ktvül még több 
személy ellen indul eljárás orgazda-
ság cimén. 
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Szerdától 
megszűnik a zsemige es a kiül 

.tteged közellátási hivatala hét-
főn 1849—942. k. ó. szám alatt a kö-
vetkező hirdetményt adta ki: 

A m. kir. közellátási minisztérium 
* m. kir. közellátási hivatalának 38100 
—1942. J1I. 1. sz. a. kelt leirata sze-
rint az ellátatlan lakosságnak liszttel 
való ellátását központi kiutalás nél-
kül kell biztositarii, ennélfogva a fe-
li "rsütést (zsemlye, kifli) julius 8-tól 

kezdődoleg eltiltja. Ezen rendelkezés 
alól a közellátási hivatal vezetője 
egyes sütőiparosoknak a meghatáro-
zott mennyiségű zsemlyére, kiflire a 
felmentést megadhatja. Az ezekre vo-
natkozó váltójegyeket elszámolásra a 
közellátási hivatal julius 9-ig bezáró-
lag fogadja el. 

Szeg,ed, 1942. julius 6. 
Polgármester. 

MAGYAR 
NYILVÁNOSSÁG 

AZ <UJ MAGYARSÁG, vasárnapi 
számában Milotay István »Uj beke-
ritők. cimen vezércikket irt. A ve-
zércikk néháDy fejezetét ide iktat-
juk: Román újságírók úgynevezett 
tanulmányúton járnak mostanában 
Szlovákiában s ezt az alkalmat a 
szlovák sajtó és a szlovák közvéle-
mény nagy szimpátitüntetésre hasz-
nálja fel Románia mellett. Ehhez 
nekünk nem is volna, nem is lehet-
ne hozzászólásunk. Természetes do-
log, hogy mindenki aziránt érez és 
aziránt nyilvánít rokonszenvet, aki 
neki tetszik. Sőt tovább megyünk, 
az uj európai, az uj középeurópai 
együttérzés szempontjából, még 
örülni is tudnánk ennek a barátko-
zásnak, ennek az együttérzésnek, 
mint ahogy ugyanígy örülnénk a 
német-francia vagy az olasz-

francia, vagy ugyanígy örülünk is 
a finn és német vagy a norvég és 
német együttérzésnek. De szlovák 
és román részről ez a barátkozás, 
ez a rokonszenvnyilvánitás nem áll 
meg ezen a természetes és az uj 
Európa szempontjából szükségszerű 
határvonalon. Nemcsak az egymás 
iránt való barátságban, de egy har-
madik ellen gyűlölködésben keresi 
igazibb megnyilvánulását. Lehet, 
sőt valószínű, hogy a szlovák köz-
vélemény, sőt maguk bizonyos kor-
mánytényezők sem osztoztak eb-
ben a gyűlöletkeltő irányzatban, de 
ugylátszik, hogy az ő hangjukat is 
elnyomja a szenvedély szava. A 
szlovák lapokban, amelyek ezt aba-
ráfkozást hirdetik és magyarázzák, 
kivétel nélkül ez az irányzatosság, 
ez a lelki beállítottság szólal meg 
leplezetlen őszinteséggel és élesség-
gel. Ugyanezt a gyűlölködő hangot 
üti meg úgyszólván hónapok óta a 
bukaresti román sajtó is. 

A pozsonyi román vendéglátás 
alkalmából a Slovak, a Gardista, 
vagy a Slovenska Politika például, 
inikor a szlovák-román együttérzést 
hangoztatja és magasztalja, ugyanak-
kor ünnepli azt a szlovák-román 
sorsközösséget is, amely a két nép 
vezéreit annakidején már a múlt-
ban. a szegedi várbörtönökben, 
egymás karjaiba hajtotta. Nem uj 
barátság, nem uj összeköttetés ez 
— mondja a Gardista. A régi Ma-
gyarországon a szlovákok és az 
erdélyi románok vállat vállhoz vet-
ve küzdöttek, közös volt az elnyo-
más, melyet szenvedniök kellett s 
közös a harc is az elnyomással szem-
ben. A két nép érdekei és kívánsá-
gai, törekvései a közös ellenséggel 
szemben — írják tovább — ma is fenn-
lanak. Annyira — teszi hozzá a 
Slovak —, hogy a vezérekben oltha-
batatlanul ég a remény az iránt, 
hogv kívánságaik előbb-utóbb tel-
jesülésbe is fognak menni.. = 

Íme, ez csakugyan őszinte beszéd 
és őszinte vallomás. Eszerint a ro-
mánoknak és szolvákoknak tovább-
ra is harcra készen kell állniok a 
Tvülplt ellenséggel szemben s mind-
azt a gyűlöletet és azokat az ab-
szurd igényeket és követeléseket 
amelyeket a régi Európából, a be-

nesi Európából és a még azelőtti 
Európából magukkal hoztak, az uj 
Európa kapui előtt se rakhatják le, 
azokról le nem mondhatnak semmi-
féle uj európai együttműködés ked-
véért. 

Igazán céltalan dolog lenne, ha a 
magunk részéről is fel akarnánk 
idézni azokat az időket, mikor en-
nek a gyűlölködő szellemnek egy-
egy román vagy szlovák képviselő-
jét a régi Magyarországon ilyen 
vagy olyan enyhe fogházbüntetéssel 
sújtották. Ha sebeket akarnánk mi 
is fölszaggatni, felidézhetnénk a 
trianoni husz esztendő olyan rém-
ségeit, a magyar kisebbséggel szem-
ben tanúsított közös harc és kö-
zös szolidaritás olyan rémtetteit, 
amelyek mellett a szegedi fogház 
élményei igazán gyerekjátékszámba 
mennek. De Magyarország, a ma-
gyar közvélemény, akármennyi ön-
megtartóztatásba kerül is, nem akar 
erre az útra lépni. Mi nem lihegünk 
bosszút senki ellen és nem akarunk 
senkit se bekeríteni. Nekünk ma 
minden figyelmünk egy sokkal na-
gyobb ügyre, egy sokkal nagyobb 
célra gy igazán mindnyájunkkal, az 
egész vajúdó Európával közös nagy 
érdekre irányul: annak az óriási 
frontnak érdekeire, amelynek győ-
zelme mindnyájunkra nézve csak-
ugyan élet-halálkérdés. Ha nem is 
akarunk vagy nem is tudunk min-
dent elfelejteni, mindent megpróbá-
lunk, hogy béketűréssel, önfegve!-
mezéssel, a mult vagy a jelen hát-
térbe szorításával szolgáljuk ennek 
a küzdelemnek esélyeit, egy mind-
nyájunkkal közös ellenséggel szem-
ben. Ezt a szellemet, ezt az erköl-
csiséget képviseltük a mult világhá-
borúban is s ezt akarjuk az uj 
Európában is képvislni és érvénye-
síteni. Ugy érezzük, hogy nem ezt 
tennők, magunk is beállanánk abba 
a bizonyos második frontba, ame-
lyet a nagy közös háborús front 
mögött a régi Európa hívei, a szov-
jet bolsevizmus és az angolszász 
demokrácia ügynökei olyan buzga-
lommal próbálnak életre hívni: a 
bujtogatás, az uszítás, a gyűlölkö-
dés, a lelki, erkölcsi és politikai 
szabotázs frontjába. 

A mi hallgatásunk azonban s azt 
hisszük, ebben az egész magyar köz-
vélemény egyetért velünk, nem je-
lent se gyávaságot, se megalkuvást, 
se megalázkodást, csak rendithetet-
len bizalmat a magunk igazságában 
s az uj Európa igazságaiban. De 
ugyanilyen bizalmat a magunk ere-
jében és érdekeiben is. amelvek az 
uj Európa érdekeivel ugyancsak élet-
re-halálra közösek. 

Td. Forgó Balázsné ugy a 
maga, mint gyerpiekei. uno-
kái s az egész rokonság ne-
vében fájdalomtól megtört 
sziwel jelenti, hogy a leg-
Ijobb férji- önfeláldozó apa 
és nagyapa 

id. Forgó Balázs 
f. hó 5-én 67 éves korában 
váratlanul elhunyt-

Drága halottunk földi tna-
radvánvait Kunágotán kísér-
jük utolsó útjára. 

Minden külön értesítés He-
lyett. 

H I R E IC 

Szegedi utmutató 
A Somogyi-könyvtárban é« az 

egyetemi Könyvtárban vasárnap és 
ünnepnap kivételével könyvtárszol-
gálat. 

A Városi Mnzenm egész évben 
nyitva. 

Szolgálatos gyógyszertárak: Ta-
kács István Klauzál-tér 3, JuS'f Fri-
gyes, Petőfi Sándor-sugárut 59, Sel-
meezi Béla Somogyi-telep TX. H. 489, 
Török Márton Oongrádi-sugárut 14. 

Mozik műsora; Belvárosi Mozi 

C s o d a t e v ő s z e r e l e m , Korzó 

Mozi: E r d é l y i k a s t é l y , Szé-

chenyi Mozi: M a r o k k ó i l á n v 

—of)o— 
A pápa ismét tart kihallgatáso-

kat Rómából jelentik: Szerdán a pá-
pa újra megkezdi szokásos kihallga-
tásait. Az orvosok azonban azt taná-
csolják, . hogy a páoa egyelőre r.e 
tartson hosszabb megbeszéléseket. 

Közellátási értekezlet a város-
házán. A szokásos heti közellátási ér-
tekezletet hétfőn délben tartották meg 
a városházán dr. T u k a t s Sándoi 
főispán elnökletével. Az értekezleten 
részt vett dr. T ó t h Béla helyettes 
polgármester s a város közellátási 
ügyeit intéző valamennyi hatósági 
szerv képviselője, akik az aktuális 
kérdéséket tárgyalták meg az értekez-
leten. 

— Mezőgazdasági gépek vámmentes-
sége. Budapestről jelentik: A kor-
mány hozzájárult ahhoz, hogy a pénz-
ügyminiszter eset*nként vámmentes-
séget adhasson külföldről behozott 
olyan mezőgazdasági gépekre és esz-
közökre, amelyek belföldön nem állít-
hatók elő. A vámmentesség elnyerésé-
re a kérvényt a földmüvelésügyi mi-
nisztériumhoz keli benyújtani, mellé-
kelve ahhoz a kitöltött és aláirt beho-
zatali űrlapot. 

— Dr. Hoffmann Edith műtörténész 
előléptetése. A kultuszminisztériumban 
Hóman Bálint távozása napján, mint-
egy a távozó miniszter búcsújakép-
pen, nagytömegű kinevezés történt. A 
legérdekesebb kinevezés dr. Hoffmann 
Edité (dr. Schmiedt Henrichné dr. Hoff-
mann Frida hugaá a Szépművészeti 
Muzeum igazgatónőjéé, aki most tény-
legesen is előlépett az ötödik fizetési 
osztályba. A kiünő műtörténész asz-
szony ezzel a kinevezéssel a legmaga-
sabb rángn magyar állami tisztvise-
lőnővé lépett elő. 

— Szabadtéri előadások Zombor-
ban. A zombori vármegyeháza előtt 
szabadtéri előadásban mutatják be a 
Bizáncot. Zomborban az idén szabad-
téri játékot rendeznek. A játékokat a 
vármegyeház előtti téren rendezik. A 
műsor sgyik darabja Herczeg Ferenc 
Bizánca lesz. 

— Beiratkozás a szegedi egyetem-
re. A szegedi Horthy Miklós-tudo-
mányegyetemen az 1942—43. tanév I. 
felére szóló rendes beiratkozások 1912 
szeptember 1-től szeptember 15-ig be-
zárólag tartanak. Az utólagos beirat-
kozás az akadályoztatásnak szeptem-
ber 15-ig történő igazolása mellett 
szeptember 30-ig kari dékáni enge-
déllyel végezhető. Akik még nem vol-
tak ennek az egyetemnek a hallgatói, 
kérvénvezés utján nyert felvételi en-
gedély alapián iratkozhatnak be. Ezek 
az orvostudomány, bölcsészet, nyelv-
és történettudományi, valamint a ma-
tematikai és természettudományi kar 
tanártestületéhez cimzet felvételi kér-
vényeket 1912 augusztus 31-ig nyújt-
hatják be. A tandíjkedvezmény iránti 
kérvény valamennyi tudománykaron 
1942 augusztus 31-ig nyújtandó be az 
illetékes dékáni hivatalba. Tdevonat-
kozólac a Budapesti Közlönyben az 
1942. évi julius havi számaiban kö-
zölt részletes hirdetés, vagv pedig a 
kari hjrdető táblákon elhelyezett hir-
detmény nyújt bővebb felvilágosítást. 

Bukovinai székely telepesek 
örömünnepe 

a visszatéri Bácsjózseffalván 
Bácsjózseífalva, julius 6. Most mult 

egy évs annak, hogy 214 székely tele-
pes családot és 27 vitézi csaladot tele-
pítettek Bukovinából a bácskai Bács-
józseífalva községbe, amely tegnap 
színpompás, bensőséges ünnepség ke-
retében hálálta meg a gondviselésnek, 
a honvédségnek és a telepitési kor-
mánybiztosságnak, hogy idejutottak a 
Bácskába, >ebbe a nagy menyország-
ba'. Zászlódisz, diadalkapu, díszszá-
zad, leventezenekar várta az ünnep-
ség vendégeit, akiknek sorában vala-
mennyi bácskai székely telepesközség 
képviseltette magát. Az ünnepséget 
tábori mise vezette be, amelyet dr, 
Ijjas József bácskai érseki helvnök 
celebrált, majd dr. Simon János topo-
lyai szolgabíró beszéde keretében fel-
szentelték a MANSz budapesti cso 
|>ortja által adományozott ereklyés or-
szágzászlót s az adonvi leventecsoport 
adományát, a leventezászlót 

— o O o -

— Kitört az Etna. Rómából Jelen-
tik: Az Etna vasárnap ismét műkö-
désbe lépett és nagymennyiségű lávát 
és hamut hányt ki. (MTI) 

— Pozsony eladta területeit a Da-
na jobbpartján. Pozsonyból jelentik: 
A város jogérvényesen, vásárlási szer-
ződés alapján a Duna jobbpartján fek-
vő birtokait eladta a Német Biroda-
lomnak. 

— A gabona vámőrlési dija. Buda-
pestről jelentik: A közellátási minisz-
ter rendeletileg állapította meg a "bú-
za, kétszeres és rozs után kizárólag 
pénzben szedhető vámőrlési és vámda-
rálási dijakat. A vámőrlési dij mind a 
három kenyérgabonából 100 kiló meny-
nyiségnól egységesen 3.30, vámdará-
lásnál pedig 100 kilónkint egyséegesen 
2.60 pengő készpénz. Ezen túlmenően 
vámőrlésnél 2 százalék, vámdarálás-
nál pedig egy százalék porlás számit-
ható fel. 

— A TISZA VÍZÁLLASA. A «w>-
eedi rendőrség révkapitánysága je-
lentése szerint a Tisza vízállása 
julius fi-án reggel 7 órakor 107 cm, 
hőmérséklete 23 fok Celzius. A le-
vegő hőmérséklete 19 tok Celzius. 

— Fuchs Vilmos halála. Egy mun-
kás és tevékeny élet befejezését je-
lenti a híradás, hogy F u c h s Vilmos, 
az izr. elemi iskola ny. igazgató-taní-
tója, a hitközség főkántorbelvettese és 
a szentegylet titkára, hétfőn reggel 
hosszú szenvedés után elhunvt. Fuchs 
Vilmos 1901 óta működik Szegeden, 
négy évtizeden át tanította a népisko-
lai növendékeket istenfélelmre, haza-
szeretetre, szülői tiszteletre, ember* 
társai megbecsülésére, plántálta lel-
kükbe a szép és nemes eszményeket, 
oktatta őket az elemi iskola alapis-
mereteire. Növendékei — ma már 
anák és nagyapák — szerették és kü-
lönös megbecsüléssel vették körül. 
Néhány év előtt nvugalombavonulása 
alkalmából a vallás- és közoktatás-
ügvi miniszter elismerésélben részesí-
tette. üzvegve és 6 gvermeke gyá-
szolja. Temetése szerdán délelőtt 10 
órakor lesz a zsidó temető einternjé-
ből. 

Á m v s i ü u n t 
A villanytelep julius 8-án, szerdán 
nem szolgáltat áramot reggel 7 
órától délután 17 óráig Újszeged-
nek a Főfasor, Töltés-utca, Bér-
kertsor vonalától északra eső ré-
szén. 257 



— öngyilkossági kísérlet. öngy*. 
kossági kísérlet történt vasárnap reg-
gé! a Petőfi Sáudor-sugárut 14. szám 
alatt. Belov K:' olyné 47 éves ház 
mester né zs uszodával megmérgezte 
magát. Téliét a hozzátartozók idejében 
felfedezték és értesítették a mentőket, 
akik a. közkórházba szállították az 
életunt nőt. A rendőrség az öngyilkos-
sági kísérlet hátterének a feljelentésé-
re -megindította n nyomozást 

— A szegedi tűzoltók füsttel en 
napja. A szegedi tűzoltótestülete!; szö-
vetségébe tartozó önkéntes, hivatásos 
és gyári tűzoltók a harctérén küzdő 
hős honvédéinl< javára füstteíen na-
pot tartottak. Ezalkalómmal össze-
gyűjtött 1000 pengő összeget eljuttat-
ták a Vöröskereszt utján rendeltetési 
helyére és igy adtak kifejezést a harr 
téren küzdő hős bajtársaikkal szem-
ben érzett szeretetüknek, nagyrabecsü-
lésüknek és soha el nem muló hálá-
juknak 

— Renddel az állati bőrökről és 
szaruanyagokról. Budapestről jelen-
lik; A Budapesti Közlöny keddi száma 
közli az iparügyi miniszter rendeletét 
egyes állati bőrök és szaruanyagok 
forgalmának szabályozása tárgyában. 

— Óvadék ellenében kéri a család 
a fajgyalázási ügyben letartóztatott 
Darvas József szabadlábra helyezését. 
Hétfőre ujabb fordulat állott be a faj-
gyalázás miatt letartóztatott dr. Dar-
vas József szegedi ügyvédjelölt ügyé-
ben. Dr. Darvas Józsefet, amint emlé-
kezetes, az elmúlt hét elején tartóz-
tatta le a rendőrség, letartóztatását az 
ügyészség is helybenhagyta. A letar-
tóztatás ellen dr, Darvas feifolya.no-
Jóssal élt a vizsgálóbíróhoz, aki el-
rendelő szabadlábrahelyezését. Az 
ügyészség a vizsgálóbíró végzéséi lel-
"nlyamodta a táblához, amely hétfőn 
alrendelte az ügyvédjelölt további fog-
va tartását. A letartóztatott ügyvéd 
jelölt családja most beadványt inté-
zett a törvényszékhez amelyben ">000 
pengő óvadék ellenében kéri az ügy 
védjeiöll sznhíjdonhoesátását A lör-

- véuyszék döntése elé jogászkörökhor. 
nagy érdeklődéssel néznek 

— Zsih'ltpciigéyel akart öngyilkos 
lenni. Nagv tömeg gyűlt össze tiéilőfi 
reggel a Rákóczi-téren. Az egyik pa-
don egy jól öltözött nő öngyilkossá-
got kísérelt meg. Zsilettpengével fel-
vágta ereit A közelben tartózkodói-
lefogták és a közeli mentőállomásra 
szállították, ill kiderült, hogy szélet 
unt nő Kovács Bcláhé Szent László 
ttca 4 szám alatti lakossal azonos 
Kovácsáé öngyilkossági szándékáról 
'emondott 

— Belefulladt egy kisfiú a kacsa-
úsztatóba: Gyermekszcrencsétlenséget 
jelentettek hétfőn KiSkundorózsmái ó! 

• szegedi rendőrségnek. Rácz Károly 
l éves kisluindorozsmai kisgyermek 

szülei tanyája melleit a .kacsaúsztató 

ba fulladt. A Szetencáéllenség ügyé-

ben az ügyészség chendelté a nyomo-

zást annak megállapítására, hogy a 

kisfia haláláért kit terhel a felelő*:Le 

Fuchs Viltnosné a 

maga és gyermekei ne-

vében mély szomorúsággal 

jelenti hogv családja feje 

FOCi lüOS 
nincs többé. ' 

Szerdán délélöll 10 óra-

kor temetjük. 

Virágküldeményeb rnel-

'őzését kérjük 

i á 0 i ö 
Tekintette) arra, hogy s 
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BUDA REST 1. 

ö.4ü: Ébresztő Torna. 7: Hirek. 
Közlemények Reggeli zene. 10; Hirek. 
10.15: Székesfővárosi Tűzoltózenekar. 
Vezényei Eö-rdógb János. 11.20: Ze-
nekar müvek. 11.40: Divattudósitás. 
12: Harangszó, fohász. Himnusz. 12 
óra 10: Szórakoztató zene. Hangfel-
vétel. 12.40: Hirek 1.30: Honvédetek 
üzennek A Vöröskereszt bajtársi rá-
diószolgáiata. 2: A Szent István 3. 
honvéd gyalogezred zenekara. Vezé-
nyel Hclényi Gyula 3: Arfolyamhi-
rek. piaci árak, élelmiszerárak. 3.20: 
Sovteszky László szalonzenekara. 4 
óra 15: Gyermekdélután. Tündér Ilo-
na és Árgyilus királyfi. Fáy Anna 
mesejátéka Vezetfi Harsiányi Gizi. 
Előadják a gyermekszereplők. 5: Hi-
rek. 5.15; Magyar nóták. Szecsődi 
Irén és Farkas László énekel, kisér 
Farkas Béla cigányzenekara. 6: A 
csatahajó születése. Geszfidlyi Nagy 
Zoltán előadása a hajózás fejlődésé-: 
ről. 6.25: Vécsey Ernő jazz-együttese 
játs'zik (5.50: 'Kegyes Szent László ki-
rály. Irta dr. Pethes László. Felol-
vasás. 7: Hirek. 7.20: Horváthné Veö-
reös Júlia zongorázik. 7.40: Magyar 
toll a magyar kardért. A kecskeméti 
Katona József Irodalmi Társaság est-
je 20.10: Vidám est a Fényes Cirkusz-
ból. A Vöröskereszt ünnepi előadása. 
9.40: Hirek 10.10: Üzen az otthon A 
Vöröskereszti bajtársi rádiószolgáci-
la. 11: Hirek német, olasz, angol,: 
francia ,és finn nyelven. 11.25: Lová-
szi Férnie cigányzenekara muzsikál a 
Kakuk-étteremből. 11.50: Olasznyelvii 
előadás a debreceni Nvári Tígyetem-
ről 12: Hirek. 

BUDAPEST 11 

(5: Ruszin hallgatóinknak. 6.25: A 
tökhuüvéléStlgví minisztérium mező-

gazdasági félórája. 6.50: Vécsey Ernő 
jazz-együttese játszik 7.15. Kigyóva-
dászat ősvadonban. Irta Molnár Gá-
bor. Felolvasás.- 7.45:, Horváthné Veö-
reös Júlia zongorázik Schubert mü-
vek. 8: Ilitek *.10- ÜgetOversenyered-
mények 820: Emlékezés XI I I Leó pá-
pára üt Tersztcnyák László előadá-
sa. 8.50: Wagner-müvek. 1.0: Gallai-
Geibet Sándor és Móra László ver-
seikből adnak elő 10 20: A Rádiózc-
i>ckaf műsorából. 

KASSA 

9: Hanglemezek, il.40: Hirek. 12: 
Déli harangszó. 6.50. Hanglemez. 7.20: 
Időszerű kérdések: Igyunk kecskete-
jet. Vclozdy Sára előadása. 7.40: M 
Hemerka Mária orgonál. Közvetítés 

Széni Erzsébet székesegyházból. 
2010—végig: Azonos Budapest I. mű-
sorával. 

A Szegedi Izraelita Hit- j 
község és Szentegylet elöljá-
róságai, tisztviselői mélysé-
ges fájdalommal jelentik 
hogy 

.Fuchs Viünios u r 
ny. iskolaigazgató-tanító. 
a hitközség It. fükántdra, 

a szentegylet titkára 
hosszú, de türelemmel viselt 
nehéz szenvedés után 1942, 
évi julius hó 6-án visszaadta 
ielkét a Teremtőnek. 

Jámborság*, lelkinemessé-
ge, mindenkivel szemben ta-
núsított szolgálatkészsége 
közbecsiilésset vette őt körül 
Volt tanítványainak és mun-
katársainak soha el nem mtr-
ió tisztelete és kegyelete fog-
ja emlékét megőrizni. 

Temetése julius 8-án, szer-
dán délelőtt 10 órakor lesz a 
zsidó temető cinterméből. 

Áldás és béke 
lengjen emléke fölött. 

(Külön villamoskocsik d e. 
•fél 10 órakor indulnak a Du-

gonics térről.) 

i 
(Érvényes augusztus 12—augusztus 24-ig) 

Csak egészen kis mennyiségben áll rendelkezésre, ajánlatos azo-

kat már most elővételben előjegyeztelni. A vasúti igazolvány ára: P. 

3.50, g ez a vásár területére való belépésre is jogosít. Előjegyzéseket 

korlátm számban nfblmsmifSSPni* 
Aradi-utca 8. 

Nagy küzdelem után egy góllal nyert 
a Szeged-SzVSE vegyes Nagyvaradon 

Négyezer néző volt kíváncsi Nagy 
váradon a Sze,ged-SzYSE vegyes ven-
dégszereplésére és a szegedi csapat 
beváltotta a játékához fűzött remé-
nyeket. A mérkőzésre a piros-fehérek 
a már ismert összetételben álltak ki 
és a játék alatt nagy küzdelem alá 
kult ki. A szegedi csapat 2:l-es fél-
idő után megérdemelten nverte meg 
a meccset 4:3 arányban A szegedi 
gólokat Tihanyi (2), Korányi és Ha 
rangozó lőtte. A nagyváradiak gól-
szerzője Bodola. Szöllösi és Sajtos 1. 
(öngól) volt 

- oO»~-

A MOVE-t bízták meg 
Szeged város cénövőboínok-

sáqónak rendezéséve! 
1919-beii, amikoi még a magyar, 

nemzeti és keresztény szellemet hir-
detni igen veszélyes es kockázatos 
hitvallás volt. amikor a vörös uralom 
próbálta megsemmisíteni Szent Isván 
birodalmának megmaradt részeit, ak 
kor alakult meg az ellenforradalom 
egyik végvára, a Magyar Országos 
Véderő Egyesület. Még pislákoltak a 
forradalom tűzvészéből megmaradt 
zsarátnokok a nemzet testén, amikor 
a MOVE bátor kiállásával elindította 
a maga mozgalmát, amelynek célkitű-
zése a magyar nemzet fajvédő alapon 
való újjáépítése a keresztény gondo-
lat jegyében. A vesztett háború utáni 
nehéz időkben a demokrácia szemfény-
vesztő álhumanista tevékenysége, 
amely csodálatosképpen mindig csak 
akarta lerombolni, ami nemzeti és ke-
resztény, már az első pillanatban meg-
érezte, hogy milyen veszedelmes ellen-
séggel áll szemben. Azonban a MOVE 
élén Gömbös Gyulával és a többi 
nagy nemzeti harcossal, akadályt és 
Fáradságot nem ismerve dolgozott, 
szervezkedett és ma már az ország 
legnépesebb társadalmi és sport egye-
sületei közé tartozik. Mivel pedig a 
harcos erények ápolását tűzte ki maga 

"Sport létén is egymásután éri e) a 
szegedi MOVE a szebbnéi szebb ered-
ményeket. Mult vasárnap Hodrr.ezővá 
sárhelyén megtartott céllövő vert-e 
nyen szerzett ujabb értékes dijakat és 
öregbítette a város hírnevét 

A város hatósága a közelmúltban 
hozott elhatározásával megbízta ai 
egyesületet >Szegeri város dr. Pálfy 
József vándordija Szeged város baj 
nokságáért< alapított ván lo-d jas cél-
iövö verseny rendezésével A művészi 
kivitelű vándordíj több mint 3000 pen 
gőbe került és Tápay Antal, a neves 
szegedi képzőművész alkotása. Szeged 
város bajnokságáért kiirt országos 
céllövő versenyt léhát a szegedi 
MOVE rendezi meg még ebben az év-
ben. amelyen az ország legjobb céllö-
vő i vesznek részt 

- oOo— 

/ , A tszVbL-vegyes kikapott Ma-
nón. A kulaiak lemondása folytan, a 
SzVSE vegyescsapata vendégszerepelt 
vasárnap Makón, az MVSE ellen. A 
kitűnő Sorúmban lévő makói csapat 
csak nagy küzdelem után tudott nyer-
ni 4:2 (2:0) arányban. Nem szabad el-
felejteni, a SzVSE vasárnap nem ke-
vesebb, mint három helyre adott jáié-
kosokat. A gólokat Bajusz (2), Po-
uyecz (2j, illetve PéJi és Bakos tótte. 

X Szolnokon pontot szerzett a 
SzVSE vízilaűdavsapata, a SzUE fö-
lényesen győzött vasárnap az újszegé-
ül versenyuszodában. Vasárnap L B; 
osztályú vizilabdabajnoki mer tóiéi 
volt Szolnokon, ahol a SzVSE Pintéi 
—Rakita, Tombácz—-Benkő— Kőrössy, 
Ruttay, Nagy-összetételben állt ki a* 
SmIAV ellen és 3:3 (2:1) arányú el-
döntetlen eredményt ért el. A mérkő-
zésen tehát Szaniszló és Kiss kivételé-
vel valamennyi »kilépelt« játszott és 
Lgy is van ez rendjén. Remélni iehei, 
Szaniszló és Kiss is meggondolja ma-
gát a legközelebbi mérkőzésig. A sze-
gedi gólokat Benkö (3) dobta. _ Aa 
ujszegedi versenyuszodában a SzUEs 
II. osztálya bajnokság keretében ját-

elé, a MOVE rövid idő alatt az ország szőtt az Orosházai UE II. ellenSzal-
legjobb csapatait adta a magvar j tna — Aigner. Csiszár — Oláh — Ba 
sportnak. j lugyánszky, Borbély, Tellesz össfcál 

A Szegedi MOVE ellenforradalmi 
tevékenysége és szerepe ma már a 
nemzeti ellenforradalom egyik fejeze-
tét alkotja a magyar történelemben 
Az 1939-ben lezajlódó nagyszabású sze 
gedi ellenforradalmi ünnepségek ke-
retében megismételték a MOVE-nek a 
Városi Színházban tartott történelmi 
ülését, amelyen a moveisták a nemzeti 
kormány akkori hadügyminisztert, vi-
téz nagybányai Horthy Miklóst legtel-
jesebb bizalmukról biztosították. 

A szegedi MOVE az .utóbbi évek-
ben egyre nagyobb tevékenységet fej-
tett ki kulturális és társadalmi téren 
is. Színdarabokat, előadásokat rendez-
tek az egyesület tagjai, nemzetvédel 
mi előadásokat tartottak, amelynek 
keretében a magyar nemzeti és. ke-
resztény gondolat megvalósításának 
módozatait ismertetlék. 

A közelmúltban pedig az egyesület, 
hogy a mai komoly időkben is meg-
hozza á maga áldozatát a nemzet kö-
zösségének. átengedte székházát a *6-

Irosi iparostanonciskolának, amelynek 
épületét más eélok'rs használták fel 

ittasban és fölényes játék után M . 
(4:0) aránvban győzött. A gólokaí 
Borbély (3), Tellesz (3) és Balugyán-
szky (2) dobta. Orosz jól vezette s 
mérkőzést. A vizilabdabajnoki mérkő 
zés előtt a SzUE házi úszóverseny 
rendezett, amelyen kiemelkedő ered-
ményt ért el Liltomeritzky Mária- ak 
1:37 perces idővel abszolválta a 10C 
méteres mellúszást. Eunél jobb idő' 
az idén csak a tatabányai Killertnanr. 
úszott: 1:35 percet Eszerint Littome-
ritzky országos viszonylatban a má-
sodik helyen van. 

X A SzFIE és a SzVSE IL győzött 
a vasárnapi 1. osztályú csoportbajno-
ki mérkőzéseken, A szegedi csoport-
bajnokság vasárnapi fordulója kere-
tében megrendezett mérkőzéseken a 
következő eredmények voltak: I. osz-
tály: Szeged: SzVSE II.—Móraváros 
5:3 (1:3). Vezette: Selmödi. Az I. fél-
időben a Móraváros jobb voit, de * 
nagyobb rutinná! rendelkező vasuta-
sok szünet után Betársul; hátrányukat 
küzdöttek le, de a győzetem megszer-
zéséhez is volt erejűk. Góliovok: 
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Guszti (3), Baloghy (2), illetve Gráf 
:.J l-esből), Kónya és Kodlacsek. — 
SaflE—MOVE-HMTE 4:2 (1:0). Ve-
zette: Dobos. A felsővárosiak megér-
demelten győztek. Góllövők: Bárkányi 
(2), Bata, Csonka (11-esből), illetve 
Gyetvay (2). — II. osztályú bajnok-
ság: Szeged: HASE—Móraváros II. 
11:0 (6:0). Vezette: Jódal. Góllövők: 
Papp (4), Czeglédv (3), Mészáros (2), 
Kálóczi, Kósa. — Szegedi ifjúsági baj-
nokság: UTG—SzTK 6:2 (4:1). Vezet-
te: Emődi. Az ujszegediek több elsö-
rsapatbeli futballistát szerepeltettek, 
ezért az SzTK óvás alatt állt ki. A 
í<ök-fehérek egyébként megnyerték a 
•-/.egedi ifjúsági csoportbajnokságot. 
Góllövők: Héger (4), Burkus (2), il-
letve Varga (2). — Barátságos mér-
kőzés: Kertész-cég—Ujszentiván 3:2 
(2:0). Vezette: Csáky. Szegedi góllö-
vök: Csánvi, Király és Lovas. — 
Old-bov meccs: Orion-gyár—SzFIE 
31 (0:1). Vezette: Máthé. Góllövők: 
Szabados (3), illetve Karsay. 

X Az alsóvárosi leventebirkozók 
legyőzték a makóiakat. Vasárnap bo-
nyolították le az alsóvárosi levente-
otthonban az alsóvárosi leventék és a 
makói leventék birkozómérkőzését. A 
küzdelemből a szegediek kerültek ki 
győztesen 6:1 arányban. A szegediek 
közöl Sánta. Kószó, Kálmán, Major, 
Jámbor és Szűcs győzött. A tervezeit 
városközi ökölvivómérkőzés elmaradt, 
mert a makóiak nem jelentek meg. 
ehelyett az alsóvárosiak bemutató-
meccseket rendeztek sikerrel. A mér-
kőzések keretében avatták fel a le-
venteotthont. Beszédet mondott Far-
k is István, az MBSz déli kerületének 
a főtitkára. A versenv sikeres rende-
zése Bokor Ferenc érdeme. 

X A legjobb szegedi jáékoaok. Az 
temult bajnoki idényben a szegedi NB 
I. osztályú játékosok közül átlagosan 
1 piros-fehérek Tóthja és Lakatja 
nyújtotta a legjobb teljesítményt.. 

X A SzEAC nem került be ase NB 
1T. osztályba, az UTC a I I I . osztály-
ban játszik jövőre. Az MLSz országos 
tanácsa legutóbbi ülésén elfogadta az 
ötcsoportos NB II. osztályú és a hat-
csoportos NB III. osztályú javaslatol. 
A beosztás értelmében a SzVSE és az 
MVSE került be a II. osztály Zrinyi-
(soporíjába, tehát a SzEACbot nem 
osztották be ide, hanem továbbra is a 
TTL osztályban maradnak az egyete-
misták. Az NB TIT. osztályban a 
S/.EAC-on kivöl az SzTK és az UTC 
fogja képviselni a szegedi szipeket 
Kimondotta a tanács, hogy az NB l 
r ztály augusztus 20-án rajtol. A Va 
sas ismeretes ügyében nem hozott döu'. 
test a tanács, átiratot intézett azügy-
h>n az OSK-hoz és a társszövetségek-
hez. 

X Minden bajnokságot szegedi te-
niszező szerzett meg az újvidéki ke-
rületi versenyen. Nagy sikerrel szere-
füllek a szegedi teniszezők az újvidé-
ki alföldi kerületi bajnoki versenyen; 
minden számban győztek. A szegediek 
formája ezen a versenyen jött ki iga-
zan. Különösen nagy volt a sikere 
Gaál Évának, aki hatalmas és nívós 
küzdelemben 6:2, 6:1 arányban győzte 
ie a hódsági Heitz Margitot a hölgy-
bajnoki versenyen. A bajnoknő részt-
vesz a Budapesten megrendezendő baj-
noki küzdelmekben is. A harmadik 
helyet Tókos Baba (HTSE) szerezte 
meg. Hölgypáros: 1. Csapó Mária 
fSzTC)—Tókos Baba (HTSE), 2. Gaál 
Éva (SzTC), Lovrekovics (Újvidék), 
férfi egyéni: az első helyért csütörtö-
kön, az SzTC-pálván vivja meg a dön-
tőt Dóezy II. és Orosz. A 3. helyen 
Dóczy I. végzett. Férfi páros: 1. Orosz 
—Horváth II. (SzTC), 2. Dóczy I — 
Dóczy TI. (SzTC). Bemek küzdelem 
volt. az elsőségért. Vegyespáros: 1. 
Dóczv I., Csapó Mária (SzTC), 2. 
Orosz, Tókos Baba (SzTC), 3. Dóczy 
1T„ Gaál Éva (SzTC). A szegedi teni-
szezők nevében Dóczy László ezúton 
mond köszönetet azoknak, afrik ado-
mányaikkal lehetővé tették, hogy a 
versenyzőgárda részlvegyen a kolozs-
vári és az újvidéki küzdelmekben. 

X Wdcly nagy sikere a miskolci ke 
rékpárosversenyen. A miskolci orszá-
gos kerékpárosversenyen Hódy (Sz. 
VSE) megnyerte a repülőfutamot és 
egyesületének együttese a 4000 méte-
res üldözőversenyen a második ne vet 
szerezte meg, 

X A SzVSE-atléták letarolták a 
szabadkai déli bajnoki versenyt. Va-
sárnap befejeződött Szabadkán a deli 
kerületi atlétikai bajnoki verseny, 
amelyen az alszövetség valamennyi 
számottevő atlétája résztvett. öröm-
mel állapítjuk meg, hogy a SzVSE, il-
letve a szegedi atléták beváltották a 
szereplésükhöz fűzött reményt és sok 
bajnokságot és helyezést szereztek a 
városnak. A szegediek eredményei: 
100 m: 3. Varga 11.5, 800 m: 1. Tor-
may 2:01.8 (kitűnő idő), 5000 m: 1. 
Csonka 16:35.4, 110 m gátfutás: 2. Be-
rényi 18.9, távolugrás: 1. Almás I. 
(SzTK) 662, 2. Zsótér 648, rudugrás: 3. 
Kenderessy 300. gerelyvelés: 1. Kon-
ezos 50:23, 400 m: t. Varga 52.9 10.000 
m: 1. Juhász 35:40. 3 Kotok, hát inas-
ugrás: 1. Zsótér 13:08. magasugrás: 
1. Almás II. (SzTK) 175, 2. Szánthó 
175, 400 m gátfutás: 3. Berényi 6467, 
3000 m akadályversenv: 3. Ottruba 
11:50, súlylökés 2. Biacsy (SzEAC) 
12.48, diszkoszvetés: 2. Biacsv (SzEAC) 
38.40. Azok az atléták, akiknek neve 
mellett nem tüntettük fel az egyesüle-
tet, a SzVSE tagjai. 

X Az SzTK győzött, a SzEAC "em 
játszott vasárnap. Az SzTK—CMOYE 
találkozó nagy érdeklődés mellett zaj-
lott le vasárnap a Hunyadi-téri sport-
telepen az NB III. osztályú bajnoksá-
gért A ceglédiek váratlanul kemény 
ellenfelek voltak, végülis jobb csa-
társora révén a kék-fehér csapat re-
álisan került ki győztesen 3:1 (1:0) 
arányban. A gólokat Kókai (2). Honti, 
illetve Reznák lőtték. A ceglédi gól 
11-esből esett. — A Topolyára kitű-
zött SzEAC—Topolya bajnoki mérkő 
zés elmaradt, mert az egyetemisták 
Szabadkán lekéstek a topolyai autó-
buszt. 

A P R Ó H I R D E T É S E K 

T Ő Z S D 
Budapesti értéktőzsdezárlat. Egye-

netlen irányzattal, mérsékelt forga-
lommal nyitott a hétfői tőzsde. A ve-
zető értékek közül a Kőszén, Salgó, 
Ganz magasabb, a Bauxit, Rima ala-
csonyabb, a Magyar Cukor pedig vál-
tozatlan áron nyitott. A tőzsdeidő ké-
sőbbi folyamán a kínálat megerősödött 
és az árak a piac egész területén le-
morzsolódtak. A tőzsde gyengén tar-
tolt irányzattal, kisebb árveszteségek-
kel zárult. 

Zürichi devizazárlat. Pária 957. 
Lendon-17.27 fél, Newyork 431.—. Mi-
lánó 22.66 egynegyed, Brüsszel 69.25. 
Amszerdam 229.50" Berlin 175.55, Szó-
fia 5.40, Bukarest 2.25. 

A budapesti terménytőzsdén igen 
csendes volt a forgalom. Az árak nem 
változtak. 

A budapesti gabonatőzsde hivatalos 
árjegyzése. Buza 81 kg-nn felül 3150. 
80 kg-on felül 31.—, 78 kg-os 39— P 
Rozs szokvány 71 kg-os 28.—. Képze-
tes 28.—. Takarmányárpa 65 kg. Bu-
dapest 24.50. Szeged 24 30. Zafc 41 
Kg-os Budapest 26.50. Szeged 28.5Ü 
Tengeri csöves 17.70 szemes 22.18 

SZERKESZTŐ! ÜZENET 

N. A.-nak. A szöllőmunkások 
szakmányiJérciről szóló 25.946— 
II. számú polgármesteri hirdet-
mény a legmagasabb szakmánybért 
kötött talajon katasztrális holdankínt 
330 pengőben, homokos talajon 240 
pengőben állapítja tneg. Ebben a bér-
bén a szöllő megmunkálásáért járó 
összes munkabérek benne vannak, 
amit ugy kell érteni, hogv nyitástól 
kezdve egészen a szüretig a szöllŐbeu 
szükséges mindén munkát, kapálás, 
permetezés, stb. el kell végezni a 
munkavállalónak. 

l 1 a d 4 
itAzteikck, csatád' 
és ttárházaft, Ipar-
telepek, szftllO és 

szánté birtokok 
Újszegeden. kőrúton, 
családi ház, adómentes. 
3 szobás, kertes lOOfXÍ 
P Újszegeden adómén 
te* családi ház, pincét 
komfortos, templomnál 
30 090 P TTJszegpdeu 
strandnál családi ház. 
4 szobás, fürdőszobás 
kertes 32 9*0 P Újsze-
geden hid kőzetében 
adómentes, magasföld-
szinti 5 szobás modern 
komfortos családi ház 
45.000 P _ Szegedi ol-
dalon: TTáztelkek 850 n 
öles megosztható. Rn'-
dogasszonv sngánitnál 
16 000 P Háztetek Kos-
«nth L sngárnt mellett 
15600 P Háztelek le-
bontani való házzal Ti-
sza Lafos kőrútnál 20 
ezer P Háztelek Mar«-
lArtiél 9000 P Házteleír 
Móra templomnál 4590 
P Családi ház egy >h. 
kással és építkezési 
anyaggal Rókuson ŐOOfl 
P Emeletes ház K la-
kással Felsőváros, kör 
ntnál 18 000 P Msgns 
földszintes szén esalád 
ház 4 és 1 srohás la-
kással. szép kerttel Fel 
sőváros 12.000 P. Csa-
ládi ház 2 szobás, ffir 
dfiszohás és 1 szobát 
lakással, kerttel Móra 
templomnál 16 500 P 
Adómentes magas föld 
szintes ház 2 lakássá 
rókusi sportpályánál 25 
ezer P. Móra templom 
nál magasföldszinté 
ház 2x2 szobás laká-
sai, kprtes 24.000 P 
Adómentes családi ház 
3 szobás, fürdőszobás 
Káváriáná 32.000 P. 
Családi ház 6 szobás, 
türdősfcobás. pincés, (rer 
tes, felsővárosi temp-
lomnál 42 000 P. üa 
rrkház jómenetelfl ven-
déglővel, pincével, 2 
tekással körúton be'öt 
33000 P Belvárosi fő-
úton magasföldszintre 
bnz 8x2 szobás lakás és 
üzlettel nagy udvarral 
56.000 P. Emeletes sa-
rokház üzlettel 5x3.4*1 
szobás, fürdőszobás la-
kással pffvetemnél 5(J 
ezer P. Belvárosi adó-
mentes emeletes ház 3 
szobás komfortos laká-
sokkal 58.000 P Bér-
ház 7 drh 1 és • sz.i-
hás, fürdőszobás laká-
sokkal 60 000 P. Adó-
mentes emeletes ház 4 
Komfortos lakássa! Ti-
sza Lajos kőrútnál 60 
ezer P. Emeletes üzle-
tes bérház komfortos 
lakásokkal.,30 éves adó 
mentes részen 75 000 E 
hétemeletes üzletes bét 
ház 9 drb. 1, 2. 8 -zo-
bás. fürdőszobás laká-
sokkal főúton 70 000 P. 
Adómentes belvárosi 
emeletes bérház 2 éí 
szobás komfortos laká-
sokkal 120.000 P. Adó-
mentes bérház két eme-

letes bérház 2 és hárem 
szobás komfortos laká-
sokkal a város leg-
szebb részen 100 000 P, 
Belvárosi kétemeletes 

üzletes bérház 8 utca-
frontra 14 000 P évi 
bérjöv. 240.000 P. 11 
kat príma szántó ta-
nvával müutnál Szeged* 
hes 8 km-re 44.000 P 
15 kat. szántó majsat 
müutnál 30600 P. 18 
kat. barna I. o. szántó' 
szatymazi müutnál 45 
ezer P. Gyümölcsös 5 
kat holdas miiutnál 2 
szobás tanyával Sze-
gedhez 10 km-re. 80 kat 
bánáti szántó tanvával 
ártézi kúttal 170.0Ö0 P. 
20 kat. szántó, gyü-
mölcsös tanvával fel-
sőtanvai müutnál 45I60 
P 57 kat holdas szöl* 
lő telep épületekkel mü-
ti'hoz közel 95 000 P, 
120 holdas 1. o. buza 
termő szántó uri 3 szo 
bás. fürdőszobás lakó-
házzal és sok gazd épü 
letekkel, ártézi kutta* 
160 000 P. — Alkalmi 
vételek, 

l l é i c r n í 
P M. Irodánál. Horthy 
M u. 2. (Kultúrpalotá-
nál). 

M i t a v a X j O t l 

Különbejáratu elegán-
san bútorozott szoba 
fürdőszobával kiadó. 
Kárász u. 14. I. 3. 

Szép bútorozott utcai 
szoba közvetlen fürdő-
szobával 1—2 személy-
nek kiadó. Zerge u. 27, 
I. 11. 

Különbejáratu bútoro-
zott szoba fürdőszoba-
használattal azonnalra 
kiadó. Szent Miklós u. 
6a. sz. 

Szépen bútorozott szo-
ba kimondottan urietn-
bernek kiadó. Jókai u. 
3, fürdőszobával. 

HÁZIURAK 
FIGYELMÉBE! 

Kiadó lakását jelentse 
be, díjazást nem fizet, 
elsőrangú bérlőim van-
nak. La k á s ü gy ti ö k ség. 
Kölcsey u. 10. 

M A V . háztól htafgjj 

fergalom flgynökaége 

Bútorszállítás 

helyben és vidéken 

Gépkocsikkal te. 

IFuvarfeivéleli iroda: 
KSIesoy-utea 10. 

Fiatal nő 1—2 gyer-
mek mellé elhelyezked-
nék. «llüséges> jeligé-
re. 

Cipészsegédek bakancs-
munkára felvétetnek. 

Ordögh, Mérey u. 2. 

Fodrásznőt fele kere-
setre vagy heti fize-
tésre felveszek. Kál-
mán, Szilléri sugárul 
25. 

Fióküzlet vezetésre ru-
haátvevőnőt felvesz —> 
Lucza kelmefestő, Rá-
kóczi ter. 

Kifutófiu felvétetik —• 
Klónk ay Sándor, Kos-
suth Lajos sugárul 6S» 

Bognár segédet állan-
dó munkára felvesz •—• 
Derkács János, Attila. 
u. 12. 

JÓMEGJELENÉSÜ 

CSAPOST 

azonalra felveszek. Je-
lentkezés délután 2 óa 
4 között. Janik vendég-
lő, Szent István tér. 

MUNKAKÖZVETÍTÉSI 
Munkát kaphatnak » 
Hatósági Munkaközve-
títő utján. Férfiak? 
7 kovács helyben és 
vidéken, l féracsiszoló 
helyben, 1 bádogos vi-
déken, 1 vízvezeték-
szerelő vidéken, 3 vil-
lanyszerelő helyben ést 
vidéken, 8 kádár hely-
ben, 2 bognár helyben 
és vidéken, IC asztalos 
helyben és vidéken. 2 
szabó helyben (egyen-
ruha) 5 cipész helyben 
és vidéken. 3 borbély 
helyben és vidéken. 1 
kőmives vidéken, 1 
londiner nelvbeo, 2 
könyhalegény 

6 napszámos helvben, 
Nők: 1 fehérneniüvar-
rónő helvben. 2 vwnö-
nő helvben, 3 fodrász-
nő helyben, 2 nvomdai 
berakólánv helvben, t 
elárusítónő helvben. 7 
mindenes. 4 beiárónő, 

1. szakácsnő vidékre. —< 
Tanonchelvek: 1 ko-
vács. 2 asztalos, 1 sza-
bó, 1 cipész. 1 pék. 3 
cinőFeKőrész készitő 

Adómentes 2 szobás —• 
magánház, egy mély 
gvermekkocsi és gyer-
mekágy eladó. Tavas®-
u. 6b 

Egv női kerékpár sür-
gősen eladó. Szeged, 
Ilottvu u. 28a. 

Jazzdob felszerelés el-
adó, vagv bérbe. Bcr-
ger, Verésács u. 8. 

Singer süHvesztős var-
rógépet keresek. Joó-

né. Szent Mihálv u. 9. 
I. em 

uuiomiw 
Elvesztettem Nádor ut-
cában a pénztárcámat. 
Becsületes megtaláló a 
pénzt megtarhatja, csak 
a kenyérjegy utalványt 
adja a kiadóba. 

Felelős szerkesztő és felelős kiadó? 

B e r e y G é z a 
Szerkesztőség: Szeged. Kőicsey-ntca 10. 1. em . — Éjszakai szerkesztőiéül 
Kálvária-utca 14. _ Kiadóhivatal; Szeged. Aradi-utca 8. — telefon l «z«* 

kesztősCg és kiadóhivatal és nvomdal: 13-06. , 

Nyomatott: ABLAKA GYÖRGY kórlorgógépéo Szeged, Kálvária a» 14, 

telefon: 10-84. Felelős üzemvezető: Ablaka István. 


